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Esipuhe

Osallistuessani ensimmäisen vuoden teatteritieteen opiskelijana professori Hans van Maanenin taiteensosiologian kurssille Helsingin yliopistossa en olisi tuolloin arvannut viimeisteleväni kymmenen vuotta myöhemmin väitöskirjaa kurssin tematiikasta – taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisesta toimintaympäristöstä. Vielä vähemmän olisin uskonut tekeväni sen
toisessa yliopistossa ja toisella tieteenalalla.
Tätä väitöskirjaa ei ole kirjoitettu nykyisen koulutuspoliittisen ihanteen mukaisesti suoraviivaisessa putkessa edeten. Sen sijaan se on syntynyt useissa yliopistoissa ja useilla tieteenaloilla opiskellen. Onkin syytä kiittää kaikkia alma matereitani siitä akateemisen vapauden
ilmapiiristä, josta vielä minun ikäluokkani sai halutessaan nauttia. Väitöskirjani ei olisi syntynyt ilman ajatteluni suodattumista tällä tavoin monen tieteenalan läpi.
Väitöskirjan valmistumiseen ovat myötävaikuttaneet merkittävästi ohjaajani julkisoikeuden emeritusprofessorit Jukka Kultalahti ja Arvo Myllymäki Tampereen yliopistosta. He
ovat kommenteillaan antaneet tutkimukselle suunnan. Jukan kanssa käydyt pitkät keskustelutuokiot ovat olleet täynnä oivaltamisen iloa ja Arvon nasevat kommentit ovat tuoneet
työhön ryhtiä. Kiitän käsikirjoitusta koskevista kommenteista myös esitarkastajia hallintooikeuden professori Tarmo Miettistä Itä-Suomen yliopistosta ja valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljasta Turun yliopistosta. Veli-Pekkaa kiitän myös hänen suostumuksestaan toimia vastaväittäjänä.
Suuren kiitoksen ansaitsevat myös viestintäoikeuden tutkijat Mikko Hoikka ja Riku
Neuvonen, joiden kanssa käydyt keskustelut ovat olleet paitsi antoisia myös rattoisia. Kirjallisuudentutkija Elina Jokiselle olen kiitollinen mahdollisuudesta pohtia kuvataidepolitiikan
ja kirjallisuuspolitiikan eroja. Suomen taiteilijaseuran puheenjohtajaa, kuvataiteilija Hanna
Ojamoa ja Taidemaalariliiton pääsihteeriä Terhi Aaltosta haluan kiittää kuvataiteellisen työn
käytäntöjä valottaneista kommenteista.
Minulle on ollut suuri kunnia päästä opettamaan taidepolitiikkaa, taiteen taloustiedettä
ja taiteen sääntelyä tuleville taiteilijoille ja taidehallinnon asiantuntijoille. Opetustilanteet
ovat auttaneet näkemään monia tässä tutkimuksessa käsiteltyjä kysymyksiä uudessa valossa.
Kiitän tästä mahdollisuudesta Helsingin yliopiston teatteritieteen professori Hanna Korsbergia ja ATCM-maisteriohjelman koordinaattoria Tiina Erkkilää, Aalto-yliopiston taiteen
kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan lehtoria Henna Harria, Kuvataideakatemian kuvataiteen yhteiskunnallisen ulottuvuuden lehtoria Irmeli Kokkoa ja Sibelius-Akatemian taidehallinnon lehtoria Tanja Viléniä.
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Kiitän myös entisiä työtovereitani taidepolitiikan tutkijoita Anna Anttilaa, Merja Heikkistä, Paula Karhusta, Sari Karttusta ja Kaija Rensujeffiä, jotka ovat ystävällisesti kommentoineet erinäisten julkaisujeni käsikirjoituksia myös siirryttyäni Taiteen keskustoimikunnan
tutkimusyksiköstä yliopistomaailmaan. Taiteen keskustoimikunnan entisiä puheenjohtajia
Sibelius-Akatemian kansanmusiikin professori Hannu Sahaa ja Ruotsin kansallismuseon
johtaja Berndt Arellia kiitän suopeasta suhtautumisesta virkatöiden sivussa aloittamaani väitöskirjaprojektiin sekä taidehallinnon kehittämistä koskeneista keskusteluista.
Haluan kiittää nykyisistä työtovereistani Tampereen yliopistossa erityisesti vero-oikeuden yliopistonlehtori Pekka Nykästä, yritysjuridiikan yliopistonlehtori Janne Ruohosta ja
julkisoikeuden yliopistonlehtori Jukka Viljasta. Pekan kanssa olen istunut useina aamuina
Helsinki–Tampere-junan ravintolavaunussa laihan kahvin äärellä. Jannen ja Jukan kanssa
olemme vaihtaneet ajatuksia kello viiden kahveilla. Tutkimustyön puitteiden järjestämisestä
kiitän viimeisimmän organisaatiouudistuksen yhteydessä lakkautetun Tampereen yliopiston
oikeustieteiden laitoksen viimeistä johtajaa kauppaoikeuden emeritusprofessori Risto Nuolimaata, varajohtajaa julkisoikeuden professori Raija Huhtasta, amanuenssia Merja Huuskoa
ja toimistosihteeriä Selene Oittista.
Tutkimustyön kannalta merkittävän keskustelufoorumin ovat tarjonneet kotimaiset ja
kansainväliset taide- ja kulttuuripolitiikan tutkijayhteisön kokoontumiset, joita on pidetty
niin sosiologien, sosiaalipolitiikkojen kuin työelämäntutkijoidenkin siivellä. Kiitän etenkin
kaikkia seminaaripapereitani kommentoineita. Tutkimuksen viimeistelyvaiheessa sain tärkeitä virikkeitä Helsingin yliopistossa toimivasta poikkitieteellisestä julkisuustutkimuksen
verkostosta. Sen tapaamisissa ja niitä seuranneilla pitkillä lounailla on keskusteltu kaikesta,
mikä vain voi liittyä demokratiaan ja julkisuuteen. Kiitänkin kaikkia verkoston kokoontumisiin osallistuneita. Kanssanne tutkimuksen teko on ollut myös hauskaa.
Tutkimustyön aikana olen ollut tohtorikoulutettava oikeustieteen valtakunnallisessa
tutkijakoulussa ”Oikeus muuttuvassa maailmassa” (OMM). Kiitän tutkijakoulua rahoituksesta ja yhteisistä tapahtumista. Tutkijakoulun johtajaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaania Kimmo Nuotiota ja OMM-kollegoitani kiitän yhteisestä taipaleesta, keskusteluista ja illanvietoista.
OMM-tutkijakoulun ohella tutkimustyötäni ovat taloudellisesti tukeneet Suomen kulttuurirahasto ja Tampereen yliopisto. Julkaisun viimeistelystä kiitän julkaisusihteeri Marita
Alankoa Tampereen yliopiston julkaisupalveluista.
Lopuksi kiitän vielä minua opintielle kannustaneita vanhempiani Hannu ja Mirja Rautiaista sekä kuvataiteilijaveljeäni Taneli Rautiaista, jonka kautta olen tutustunut tätä tutkimusta kirjoittaessani taiteilijaelämän arkeen myös näyttelyitä rakentaen ja purkaen.
Omistan kirjan puolisolleni Minna Suikalle ja niille hetkille, joina tämä tutkimus syntyi
Helsingin, Prahan ja Krakovan kahviloissa sekä junamatkoillamme ympäri Eurooppaa.
Helsingissä, toukokuussa 2012
Pauli Rautiainen
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1 Johdanto

1.1

Prologi: julkinen valta taidemaailmassa
”Valtiot – ja se hallintokoneisto, joiden kautta ne toimivat – osallistuvat rajojensa sisäpuolella
tapahtuvaan taiteen tuotantoon ja jakeluun. Lainsäätäjä luo lakeja, tuomioistuimet tulkitsevat niitä ja virkamiehet hallinnoivat niillä. Taiteilijat, yleisöt ja jakeluorganisaatiot – koko se
henkilöstö, joka osallistuu taideteosten valmistamiseen ja kuluttamiseen – toimivat näiden
lakien raameissa. Koska valtiolla on yksinoikeus laatia rajojensa sisäpuolella noudatettavaa
lainsäädäntöä (tosin ei koskien yksityisten keskenään sopimia sääntöjä niin kauan kun nuo
säännöt eivät riko mitään valtiollista lakia), valtiolla on aina oma roolinsa taideteosten valmistamisessa.”
– Howard S. Becker, Art Worlds –

Taiteellinen toiminta tapahtuu erityisen taidemaailmaksi kutsuttavan sosiaalisen järjestelmän puitteissa1. Howard S. Beckerin mukaan taidemaailma on sosiaalisena järjestelmänä taiteenalan ideoiden, sen käytäntöjen, siihen liittyvien tapahtumien, organisaatioiden sekä eritasoisten ja erilaisten menettelyjen muodostama systeemi2. Niklas Luhmannin mukaan sitä
voi pitää autonomisena itse itseään määräävänä kokonaisuutena (eli Luhmannin käsittein
autopoieettisena systeeminä), jossa tapahtuvat muutokset ovat enemmän kiinni järjestelmän
itsensä eri osasten sopeutumisesta toisiinsa kuin järjestelmän sopeutumisesta ulkomaailmaan3. Pierre Bourdieun mukaan se on taiteelliselle toiminnalle merkityksellisten pääomien
pelikenttä, jossa kentän portinvartijat pyrkivät määrittelemään pelin sääntöjä4.
Laajemmasta perspektiivistä tarkasteltuna taidejärjestelmä on erityyppisten rakenteellisten ja operatiivisten kytkentöjen kautta jatkuvassa vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Se on yhteiskunnallisen kontekstinsa – muun muassa poliittisten, teknologisten,
taloudellisten, oikeudellisten, sosio-kulttuuristen ja demografisten tekijöiden – kehystämä.5
1
2
3
4
5

Becker 1982. Taidemaailman käsite sinänsä on peräisin Arthur Danton taidefilosofiasta (ks.
Danto 2003).
Becker 1982, s. 34–39.
Luhmann 2000.
Bourdieu 1996. Bourdieu puhuisi itse tässä yhteydessä taidemaailman sijaan taiteen kentästä (ks.
erityisesti Bourdieu 1996, s. 204–205).
Van Maanen 2009, s. 243–254. Suomalaisen taidejärjestelmän autopoieettisuudesta ja suhteesta
yhteiskunnan muihin osajärjestelmiin ks. Sevänen 1998, s. 270–371.
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Niinpä taiteilijan taiteellinen toiminta on väistämättä kytköksissä siihen poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön, jossa hän elää. Se kommunikoi väistämättä hänen
aikalaisyhteisöjensä kanssa: kohtaa niiden vastaanoton ja tulee arvioiduksi niiden asettamien normien avulla.
Kun yhteiskunnan osajärjestelmät käsitteellistävät yhteiskunnan toiminnan niille ominaisia jäsentämisskeemoja käyttäen, taiteilijan taiteellinen toiminta tulee tulkituksi eri tavoin
yhteiskunnan eri osajärjestelmien piirissä. Esimerkiksi kahden alastoman miesfiguurin maalaaminen taulukankaalle voi tulla tulkituksi eri aikoina erilailla muun muassa yhteiskunnan
taidejärjestelmän, uskonnollisen järjestelmän ja oikeusjärjestelmän piirissä. Taidejärjestelmän piirissä se voidaan katsoa taiteelliseksi tai ei-taiteelliseksi, uskonnollisen järjestelmän
piirissä pyhäksi tai ei-pyhäksi ja oikeusjärjestelmän piirissä lailliseksi tai lainvastaiseksi.
Yhteiskunnan eri osajärjestelmien piirissä syntyneet tulkinnat kommunikoivat toki
myös keskenään. Tulkintatoiminta on kuitenkin aina väistämättä alisteinen kunkin osajärjestelmän omille tulkintalähtökohdille ja poimii alastomien miesfiguurien maalaamisteosta
tulkittavaksi vain omien lähtökohtiensa määräämiä eli tuon osajärjestelmän piiriin kuuluvien diskurssien kannalta olennaisia elementtejä. Taiteellista toimintaa koskeva keskustelu
yhteiskunnan eri osajärjestelmien piirissä onkin väistämättä ainakin osittain yhteismitatonta, sillä erityyppisillä argumenteilla on eri osajärjestelmien piirissä erilainen painoarvo ja
erilaiset kytkennät toisiin argumentteihin.
Esimerkiksi talousjärjestelmä näkee väistämättä taiteen markkina-arvon kautta ja
oikeusjärjestelmä vastaavasti oikeusnormeihin tapahtuvien kytkentöjen välityksellä. Tällöin
talousjärjestelmän piirissä on mahdollista hienojakoisesti keskustella siitä osasta taiteellista
toimintaa, jolle on määriteltävissä markkina-arvo. Loppu määrittyy yksinomaan negaation
kautta vailla markkina-arvoa olevaksi. Samaten oikeusjärjestelmän piirissä voidaan hienojakoisesti keskustella vain siitä osasta taiteellista toimintaa, joka on kytkettävissä oikeusnormeihin, lopun määrittyessä yksinomaan negaation kautta vailla kytkentää oikeusnormeihin
olevaksi. Näin vain osa taidemaailman piirissä taiteesta käytävässä keskustelussa merkityksellisistä argumenteista on sitä myös esimerkiksi taloudellisen ja oikeudellisen keskustelun
piirissä.
**
Oikeus on yhteiskunnallisen vallankäytön väline. Se ulottaa vaikutuksensa kaikille yhteiskuntaelämän alueille. Niinpä taide ja oikeus ovat kohdanneet toistuvasti aikojen saatossa.
Kuvataiteen historia on täynnä esimerkkejä taiteellisen ilmaisun ja erityyppisten normistojen
kohtaamisista. Taidehistorian yleisesityksissä kerrotaan tyypillisesti muun muassa renessanssiajan Venetsiaan sijoittuva tarina kuvataiteilija Paolo Veronalaisen ja paikallisen inkvisition
kohtaamisesta6:
Taidemaalari Paolo Veronalainen päätyi Venetsian inkvisition puheille maalattuaan
freskoonsa Viimeinen ehtoollinen (1573) Jeesuksen aterioimassa seurueessa, jossa oli muun
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Ks. esim. Honour & Fleming 2001, s. 501.
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muassa papukaijaa pitelevä kääpiö sekä aikalaisten ottomaaneiksi ja protestanteiksi tulkitsemia miehiä. Sommitelma kummeksutti katolista kirkkoa, joka oli vain hetkeä aiemmin määritellyt Trenton kirkolliskokouksessa soveliaan maalaustaiteen kriteerit. Kun inkvisitio tiedusteli Veronalaiselta miksi hän maalasi moisen seurueen viimeiselle ehtoolliselle, taiteilija totesi
vastauksessaan ensin, että suurikokoisessa maalauksessa oli ollut tilaa sommitelmaan esteettisesti sopiville täytehahmoille. Sitten hän lisäsi: ”Me taiteilijat otamme samoja vapauksia kuin
runoilijat ja hullut – – maalaan oman ymmärrykseni rajoissa”.
Inkvisitio katsoi taiteilijan ymmärryskyvyn pettäneen: hänelle oli sattunut virhe. Tarkasteltuaan teosta itse inkvisitio nimittäin havaitsi, ettei se suinkaan esittänyt viimeistä ehtoollista. Sen sijaan maalauksen aiheena olivat Luukkaan evankeliumissa kuvatut juhlat Leevin
talossa, joissa Veronalaisen ”täytehahmot” saattoivat olla läsnä Luukkaan kertomuksessaan
mainitsemina muina vieraina. Niinpä inkvisitio määräsi taiteilijan korjaamaan virheen muuttamalla teosta. Taiteilija ei kuitenkaan tehnyt teokseen muutoksia. Hän ainoastaan risti sen
uudestaan Juhliksi Leevin talossa.7

Tässä kertomuksessa Veronalainen kohtasi normitusvaltaa käyttävän julkisen vallan aikana,
jolloin käytiin kuvataiteen kentän itsenäistymiskamppailua. Renessanssitaiteilijat hakivat
pesäeroa käsityöläisyhteisöön ja vaativat vapaan taiteilijan asemaa. He saavuttivatkin sen
myöhäisrenessanssin ajalla, kun ruhtinaiden suojeluksessa syntyneet taideakatemiat irrottivat kuvataiteilijan kiltalaitoksen ja aiemmin lähes yksinomaisena mesenaattina toimineen
kirkon sääntelyvallasta.
Vaikka kirkollisen normitusvallan vaikutus kuvataiteellisen ilmaisun kehittymiselle
näin heikkenikin, ilmaisemisen vapaus oli kuitenkin sangen suhteellista. Suunnilleen
1700-luvulle saakka eurooppalaiset kuvataiteilijat tuottivat edelleen taidetta lähinnä yksittäisten mesenaattien palveluksessa ja valmistivat vain ani harvoin teoksia ilman mesenaatin nimenomaista toimeksiantoa. Vähitellen mesenaattien rinnalle alkoi kuitenkin kehittyä
taidevälittäjiä ja heidän kauttaan syntyivät taidemarkkinat, jotka lopulta irrottivat taitelijan taiteellisen tuotannon mesenaatin ennakkotilauksesta. Tätä kautta syntyi nykyaikainen
kuvataiteilija, joka on muodollisesti vapaa myymään taidettaan kenelle hyvänsä, joka on sitä
valmis ostamaan.
Taidemarkkinoiden kehittymisen myötä syntyi myös niiden toimintaa sääntelevää lainsäädäntöä, kun moderni valtio otti vielä renessanssiajan taidemaailmassa kirkolle kuuluneen
roolin: se alkoi jäsentää yksilöityneiden vapaiden taiteilijoiden toimintaympäristöä. Taidemarkkinoiden uusia toimintamekanismeja jäsentäneen sääntelyn ohella valtio loi kirkon
tapaan taiteellista toimintaa kurissa pitävää sääntelyä. Näin se pyrki muun muassa suojelemaan julkista moraalia siltä rappioittavalta vaikutukselta, jonka monet liittivät esimerkiksi
epäsiveelliseen taiteeseen8.
Edes modernin valtion aikakaudella erityyppiset taiteilijan ja julkisen vallan kohtaamiset eivät ole siis suinkaan taaksejäänyttä elämää. Vaikkei taiteilijan taiteellinen ilmaisu enää
useinkaan törmää Paolo Veronalaisen tapauksen ilmentämällä tavalla kirkolliskokouksen
asettamaan hengelliseen normistoon, voi se tänä päivänä aivan vastaavalla tavalla joutua kollisioon maallisen vallan asettaman oikeusnormiston kanssa.

7
8

Selostuksen pääasiallisina lähteinä ovat Kaplan 1997 ja Barnes 1997.
Ks. esim. Kearns 1998, s. 15; Sevänen 1998, s. 158; Biesel 1993.
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Näin julkinen valta käyttää taidemaailmaan kohdistuvaa oikeudellista sääntelyä toisaalta
edistämään edistämisen arvoiseksi kokemaansa ja toisaalta rajoittamaan ei-hyväksymäänsä
taiteellista toimintaa9. Järjestäessään yhteiskuntaelämää se luo perustan taiteellisen työn kulloisillekin yhteiskunnallisille funktioille ja niille rooleille, jotka taiteilijat voivat ottaa kulloisessakin taidemaailmassa10. Samalla se myös ottaa oman roolinsa taideteosten valmistamisessa ja niiden käsitteellistämisessä.

1.2 Tutkimustehtävä
1.2.1 Tutkimustehtävän asettaminen
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten julkinen valta luo oikeussääntelyä käyttäen perustan ammattimaiselle kuvataiteelliselle työskentelylle Suomessa11. Tutkimuksen keskiössä on
ammattikuvataiteilija eli taidemaailman piirissä kuvataiteilijaksi tunnustettu henkilö12, jolle
kuvataiteellinen eli visuaalisten elementtien kuvaamiseen, yhdistelemiseen ja sommittelemiseen kohdistuva ilmaisu on itseilmaisun ohella toimeentulon hankkimiskeino13. Koska
Suomen korporativistisessa taidemaailmassa ammattikuvataiteilijuuden ja kuvataiteellisen
ilmaisun käsitteet kytkeytyvät tiiviisti kuvataiteilijajärjestöjen jäsenkuntaan14, suomalaiset
ammattikuvataiteilijat samaistetaan tutkimuksessa Suomen Taiteilijaseuran ammattitaiteili-

9

14

Ks. Becker 1982, s. 167. Erkki Sevänen (1994, s. 29) ja Risto Turunen (2003, s. 56) kutsuvat
tämäntyyppistä taidejärjestelmän oikeudellista sääntelyä taidejärjestelmään kohdistuvaksi
ulkoiseksi normatiiviseksi sääntelyksi.
Ks. Rotter 2008, s. 282. Taiteilijoille erityyppisissä taidemaailmoissa tarjoutuvat roolit eivät
luonnollisestikaan ole vain julkisen vallan tavoitteiden mukaisia vaan yhtä hyvin ne voivat
olla myös niiden vastaisia. Esimerkiksi tietyntyyppisen taiteellisen ilmaisun ja taiteilijaroolin
julistaminen ”oikeaksi ja hyväksyttäväksi” pitää jo käsitteellisesti sisällään ajatuksen ”väärän ja
ei-hyväksyttävän” taiteellisen ilmaisun ja taiteilijaroolin olemassaolosta yhteisössä (ks. Alexander
& Rueschemeyer 2005, s. 7).
Tutkimusta varten on seurattu Suomen voimassaolevaa oikeutta vuoden 2011 loppuun. Tämän
jälkeen tapahtuneita lainsäädäntömuutoksia on seurattu vain kursorisesti.
Huomion kiinnittäminen taidemaailman tunnustukseen merkitsee sitä, että tutkimuksessa
hyväksytään institutionaalisen taideteorian (ks. Dickie 1974, s. 80–82) edellyttämä tietynasteinen kytkös taiteilijuuden tunnistamisen ja taidemaailman toimijoiden tekemän taiteen arvottamisen välillä (ks. Eldridge 2009, s. 172–175). Ajatus taiteilijan määrittelyn kiinnittämisestä
institutionaalisen taideteorian kautta taidemaailman tunnustukseen on sisäänkirjoitettuna mannereurooppalaiseen taidetta koskevaan oikeuskeskusteluun sen keskeisenä rakenneperiaatteena
olevan taiteen laadun oikeudellisen arvottamisen kiellon (ks. Vlachopoulos 1996, s. 288–292)
kautta, sillä institutionaalinen taideteoria hyväksyy, etteivät ammattitaiteilijan valmistamat taideobjektit välttämättä poikkea mitenkään muiden valmistamista. Taidemaailman tunnustuksen
määrittymisestä suomalaisella kuvataidekentällä ks. Karttunen 1988, s. 12–14; Mitchell & Karttunen 1991; Karttunen 1998.
Taiteellista toimintaa koskevissa oikeustieteellisissä tutkimuksissa on käytetty usein vastaavantyyppistä ammattitaiteilijan määritelmää (ks. esim. Lehtonen 2009, s. 14).
Ks. Kangas 2003, s. 92; Rensujeff 2003, s. 14.
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joita edustavien jäsenjärjestöjen jäsenkunnaksi15 ja kuvataide heidän käyttämäkseen taiteelliseksi ilmaisuksi16.
Taiteellinen toiminta on aina ja väistämättä yksilöstä lähtevää uuden etsimistä ja ilmentämistä. Niinpä oikeudellisesti on mahdollista säädellä vain toisaalta julkisen vallan toimia
taiteellisten ilmaisujen rajoittamiseksi ja toisaalta julkisen vallan toimia taiteen edistämiseksi17. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kokonaiskuvan antaminen siitä, miten julkinen
valta oikeudellisella sääntelyllä toisaalta rajoittaa ja toisaalta edistää ammattikuvataiteilijoiden taiteellista toimintaa Suomessa. Tutkimuksessa hahmotellaan näin ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan oikeudellista infrastruktuuria18 siltä osin, kun se koskettaa
toisaalta hänen mahdollisuuksiaan käyttää taiteellista ilmaisuaan itseilmaisunsa välineenä
ja toisaalta hänen mahdollisuuksiaan tehdä tuosta itseilmaisusta itselleen elinkeino omassa
työssä työllistymisen merkityksessä19.
Tutkimuksen lähtökohdat liittyvät monimenetelmällisyyteen eli triangulaatioon20, sillä
rajoittamis- ja edistämissääntelyä lähestytään tutkimuksessa niin lainopillisesti, empiirisesti
15 Vuonna 1864 perustettu Suomen taiteilijaseura on kuvataiteen alan taiteilijajärjestöjen
katto
järjestö. Siihen kuuluvat ammattitaiteilijajärjestöt Taidemaalariliitto, Suomen Kuvan
veistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Valokuvataiteilijoiden Liitto ja Muu ry toimivat tiukkoine
jäsenkriteereinensä taiteilijaprofession portinvartijoina. Liittojen jäseniksi hyväksytään pää
sääntöisesti vain taidekorkeakoulusta valmistuneita tai muutoin erityiset taiteelliset näyttönsä
antaneita henkilöitä (ks. Rensujeff 2003, s. 102–103). Suomen taiteilijaseuraan kuuluu
mainittujen henkilöjäsenjärjestöjen ohella paikallisia taiteilijaseuroja edustava Suomen kuva
taidejärjestöjen liitto.
16 Tutkimuksessa tarkastellaan näin ollen sellaisia ammattitaiteilijoita, joiden käyttämä ilmaisu
väline on katsottavissa taidemaalauksen, taidegrafiikan, veistoksen tai valokuvan kaltaiseksi
vakiintuneeksi kuvataiteellisen ilmaisun muodoksi sekä mediataiteen, videotaiteen, perfor
manssitaiteen, käsitetaiteen ja ympäristötaiteen kaltaisen uudemman tila-aikataiteellisen kuva
taideilmaisun muodoksi. Määritelmä poikkeaa valtion taidehallinnon käyttämästä taiteen
alajaotuksesta, sillä tässä tutkimuksessa myös valokuvataiteen ja mediataiteen kategoriat sisältyvät
kuvataiteen käsitteeseen. Valtion taidehallinnon taiteenalaluokituksista ks. Rautiainen 2008.
17 Julkisen vallan positiivisiin toimiin jonkin asiaintilan toteuttamiseksi viitataan oikeus
keskustelussa usein turvata sanalla. Niinpä käyttämästäni termistä taidetta edistävä sääntely
voisi oikeuskeskustelun puitteissa käyttää myös termiä taidetta turvaava sääntely. Koska
taidepolitiikassa ja taidelainsäädännössä julkisen vallan taiteellista toimintaa turvaavaa sääntelyä
on kuitenkin 1960-luvulta lähtien kutsuttu systemaattisesti edistäväksi sääntelyksi (ks. KM
1965:A8), pitäydyn tässä terminologiassa viitatessani voimassaolevaan oikeuteen ja siitä käytyyn
taidepoliittiseen keskusteluun. Käytän kuitenkin turvata sanaa sille vakiintuneessa oikeudellisessa
merkityksessä viitatessani oikeusteoreettiseen keskusteluun.
18 Oikeudellisella infrastruktuurilla viitataan ihmisen oikeusaseman luovaan ja sitä kautta hänen
toimintaansa jäsentävään oikeussääntelyyn (Uotila & Uusitalo 1984, s. 87).
19 Kuvataiteilijat harjoittavat ammattiaan Suomessa lähes poikkeuksetta omassa työssään työllistyneinä niin sanottuina vapaina taiteilijoina (Rensujeff 2003, s. 32–34).
20 Yhteiskuntatutkimuksen piirissä triangulaation käsitteellä viitataan tutkimuksen moninäkö
kulmaisuuteen tai -paradigmaisuuteen eli siihen, että tutkimuksessa yhdistetään useita lähestymis
tapoja (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 141–142). Toisinaan triangulaatio tuo tutkimusasetelman
lähelle moni- tai poikkitieteellisyyttä (ks. Mikkeli & Pakkasvirta 2007, s. 63–67) eli usean
tieteenalan välistä vuoropuhelua. Jonkin tutkimuksen mieltäminen tieteenalarajat ylittäväksi on
kuitenkin väistämättä sidoksissa tutkijan ja tutkimuksen kohdeauditorion käsitykseen tieteen
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kuin oikeuspoliittisesti. Tarkastelun perustan muodostaa sääntelyn ongelmakeskeinen lainopillinen analyysi. Oikeuden sisäisestä näkökulmasta lähtevän analyysin tavoitteena on
vastata siihen, miten rajoitussääntely ja edistämissääntely on järjestetty voimassa olevassa
oikeudessa.
Lainopillista tulkintaa ja systematisointia täydentää oikeuden ulkoiseen näkökulmaan
kietoutuva normien vaikuttavuutta koskeva tarkastelu tavoitteenaan selvittää miten voimassa olevan oikeuden normit vaikuttavat tosiasiallisesti kuvataiteilijan asemaan ja taiteelliseen työskentelyyn. Näin muodostunutta kuvaa sääntelystä ja sen vaikutuksista syvennetään
vielä peilaamalla voimassa olevan oikeuden ja sen vaikutusten tarkastelun tuottamaa tietoa
taidepoliittisessa ja oikeuspoliittisessa keskustelussa esillä olleisiin lainsäädännön kehittämisehdotuksiin. (Kuvio 1)

Miten julkinen valta käyttää oikeudellista sääntelyä ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan
rajoittamiseen ja edistämiseen?

q
Miten julkinen valta käyttää oikeudellista
sääntelyä ammattikuvataiteilijan taiteellisen
toiminnan rajoittamiseen ja edistämiseen,
kun sitä tarkastellaan voimassa olevan
oikeuden sisäisestä näkökulmasta?

Miten julkinen valta käyttää oikeudellista
sääntelyä ammattikuvataiteilijan taiteellisen
toiminnan rajoittamiseen ja edistämiseen, kun
sitä tarkastellaan voimassa olevan oikeuden
ulkoisesta näkökulmasta?

Miten julkisen vallan käyttämää ammattikuvataiteilijan
taiteellisen toiminnan rajoittamiseen ja edistämiseen
käyttämää voimassa olevaa oikeudellista sääntelyä voidaan
kehittää?

KUVIO 1.

Tutkimustehtävä

1.2.2 Sääntelyn lainopillisen, empiirisen ja oikeuspoliittisen analyysin lähtökohdat
Lainopin näkökulmasta tutkimuksessa tulkitaan ja systematisoidaan ammattikuvataiteilijan
taiteelliseen työskentelyyn liittyviä oikeusnormeja siten, että oikeusdogmaattisen analyysin kohdealue rajautuu ongelmalähtöisesti. Lainopillisen tutkimuksen viitekehyksessä tutkimus edustaa näin ongelmakeskeistä lainoppia, jonka perusajatuksena on Urpo Kankaan
mukaan oikeusjärjestyksen ykseys: kokonaisuuden systematisointi jonkun peruskysymyksen
alarajojen sijainnista (ks. Mikkeli & Pakkasvirta 2007, s. 15), eikä esimerkiksi oikeustieteellisen
tiedeyhteisön piirissä ole tällä hetkellä jaettua käsitystä siitä, milloin oikeustieteteellinen tutkimus
muuntuu moni- tai poikkitieteelliseksi (Kinnunen 2012, s. 13).
14
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suhteen21. Tässä tutkimuksessa tuona peruskysymyksenä on julkisen vallan ja ammattikuvataitelijan välisen oikeudellisen suhteen jäsentäminen siltä osin, kun sillä on rajoittavia tai
edistäviä vaikutuksia kuvataiteilijan taiteelliseen toimintaan.
Sääntelyn kohdealuelähtöinen ongelmakeskeinen lähestymistapa on yksi menetelmä
lainopillisen tutkimuksen tutkimuskysymyksen rakentamiseen22. Juha Karhun ajattelua seuraten sitä voi kutsua toimintaympäristön käyttämiseksi sellaisena oikeustutkimuksen jäsentämisskeemana, joka johtaa purkamaan perinteisestä oikeudenalajaottelusta seuraavia rajaaitoja23. Sen tavoitteena on tuottaa sellaisia oikeudenalajaotuksen rajat ylittäviä näkökulmia
oikeusjärjestykseen ja oikeudelliseen sääntelyyn, jotka jäisivät piiloon yksittäisen oikeudenalan puitteissa tehtävässä tutkimuksessa.
Nykyaikaisen oikeusjärjestyksen puitteissa toimittaessa oikeuden dynaamisten elementtien määrän ja merkityksen kasvu edellyttää aiempaa tehokkaampaa pyrkimystä oikeudenalarajat yhteyshakuisesti ylittävään ja monitieteiseen tutkimukseen, jonka tiedeperusta ylittää
perinteiselle lainopille ominaisen oikeudenalajaotukseen sitoutuneen oikeuden sisäisen tulkintahermeneutiikan näkökulman. Kiinnittyessään tämäntyyppisiin lähtökohtiin ongelmakeskeinen oikeustutkimus voi näin myös usein normikeskeistä oikeustutkimusta paremmin
tuottaa tietoa oikeusyhteisön ulkopuolelle eli Urpo Kangasta lainatakseni muodostaa vakavasti otettavan vaihtoehdon oikeudellisesti säänneltyjen yhteiskuntapoliittisten kysymysten
systematisoimiselle ja analysoimiselle24. Ongelmakeskeisen lähestymistavan avulla voidaan
löytää sellaisia oikeusjärjestyksen ja yhteiskuntatodellisuuden välisiä kulttuurisia rakennekytkentöjä, joiden avulla on mahdollista tukea oikeusjärjestyksen kykyä sääntelykohteidensa
käsitteellistämiseen sekä oikeudellisesti säänneltyjen yhteiskunnan toiminta-alueiden kykyä
osallistua itseään koskevan oikeussääntelyn kehittämiseen.
Ongelmakeskeisen lähestymistavan käyttöä tässä tutkimuksessa perustelee se, ettei suomalaisessa oikeuskulttuurissa vallitse tällä hetkellä selkeästi jäsentynyttä esiymmärrystä niistä
tulkintalähtökohdista, joista kuvataiteellista toimintaa koskevan lainsäädännön asettamista
ja soveltamista tulisi lähestyä. Tässä tilanteessa ongelmakeskeinen lähestymistapa tekee
näkyväksi sellaisia eripuolille oikeusjärjestystä pirstaloituneita ammattimaisen taiteellisen
toiminnan toimintaympäristön oikeudellisen jäsentämisen kannalta olennaisia elementtejä,
21 Kangas 1982, s. 382–387.
22 Ongelmakeskeinen lainoppi on monesti mielletty erityiseksi lainopillisen tutkimuksen tutki
musmetodiksi (esim. Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 6; ks. myös Timonen 1998, s. 2–3; Walin
2010, s. 23–25; vrt. Hakapää 2008, s. 10). Näin asia ei kuitenkaan nähdäkseni ole. Käsitän
ongelmakeskeisen lainopin pikemminkin Kaarlo Tuorin (2003a, s. 1042–1068) tapaan: se
määrittelee ja rajaa tutkimusongelmansa oikeusjärjestyksen sijaan yhteiskunnasta käsin pitäen
lähtökohtanaan tiettyä tietylle kohdealueelle rajautuvaa yhteiskunnallisesti määrittynyttä
ongelmakokonaisuutta, johon liittyvää oikeudellista sääntelyä se pyrkii mahdollisimman
monipuolisesti valaisemaan. Tuorin tulkinta on lähellä Kankaan itse väitöskirjansa jälkeisessä
tuotannossaan tekemiä luonnehdintoja ongelmakeskeisestä lainopista (ks. Kangas 1997).
Samansuuntaisesti ongelmakeskeistä lainoppia lähestyy myös Essi Kinnunen (2012, s. 11–14)
korostaessaan, ettei hän pidä ongelmakeskeisyyttä erityisenä tutkimusmetodina (vrt. Kinnunen
1999, s. 30–34).
23 Pöyhönen (nyk. Karhu) 2000, s. 168.
24 Kangas 1982, s. 387.
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joiden avulla voidaan hahmottaa taiteellista toimintaa koskevia oikeudellisia ongelmia laajemminkin. Tutkimuksessa hahmotellut lähtökohdat voivatkin toivottavasti mahdollistaa
sen, että ajan mittaan lainsäätäjän, lainsoveltajien ja oikeustieteen keskinäisen dialogin puitteissa hahmottuu oikeudellista ajattelua nykyistä selvemmin ohjaavia tyyppitapausmaisia
jäsentämisskeemoja25 ja mekanismeja, joilla taiteelliseen toimintaan liittyvien tilanteiden
oikeudellistamista olisi hyvä lähestyä.
Tässä tutkimuksessa ei pyritä antamaan mitenkään tyhjentävää kuvaa näistä jäsentämisskeemoista. Pikemminkin tutkimus on tarkoitettu keskustelunavaukseksi. Tällä hetkellä taiteelliseen toimintaan liittyvät oikeuskulttuuriset jäsentämisskeemat ovat näet vielä erittäin
abstraktilla ja yleisellä tasolla. Lisäksi ne kiinnittyvät pikemminkin kulttuurin kuin taiteen
käsitteeseen. Suomalaisen oikeustutkimuksen piirissä on kuitenkin tehty joitakin suuntaaantavia hahmotelmia keskeisimmiksi tulkintalähtökohdiksi, joiden avulla taiteellista ilmaisua olisi mahdollista oikeudellisessa viitekehyksessä lähestyä. Ne toimivat tämän tutkimuksen rakenteen perustana.
Pisimmälle viedyin näistä on Pentti Arajärven hahmotelma kolmesta kulttuuristen
oikeuksien jäsentämisskeemasta: kulttuurisen moninaisuuden periaatteesta, kulttuurisen
autonomisuuden periaatteesta ja kulttuurisen identiteetin vapaan valinnan periaatteesta26.
Ensin mainittu asettaa Arajärven mukaan yhteiskunnan tasolla velvollisuuden sietää erilaisia
kulttuureja ja niiden erilaisia arvolähtökohtia, jolleivat ne uhkaa perus- ja ihmisoikeuksia
tai muita kulttuureja. Toisena mainittu antaa tällaiselle kulttuurille vapauden määrittää itse
sisältönsä ja toteutumistapansa. Kolmantena mainittu antaa yksilölle itselleen määrittelyvallan siitä identifioiko hän itsensä jonkin tällaisen kulttuurin jäseneksi tai sen ulkopuoliseksi.27
Arajärven hahmottelemat jäsennysskeemat liittyvät läheisesti toisiinsa. Niiden ydinsisällön voi nähdäkseni tiivistää sellaiseksi kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin sisällönmäärittelykielloksi, joka taiteellisen ilmaisun kontekstissa pitkälti samaistuu mannereurooppalaisessa
taideoikeudellisessa keskustelussa muotoiltuun taiteen sisällön ja laadun oikeudellisen määrittelyn kieltoon (ns. Niveaukontrolle-kielto28), vaikkakaan Arajärvi ei itse liitä kulttuuristen oikeuksien oikeusperiaatteista käymäänsä keskustelua Niveaukontrolle-kiellon ympärillä
käytyyn mannereurooppalaiseen keskusteluun.
Niveaukontrolle-kieltoa eli taidemaailman autonomisuuden kunnioittamisesta lähtevää taiteen oikeudellisen määrittelyn kieltoa voinee pitää selkeimmin oikeuskulttuuriimme
rakenteistuneena taiteellisen toiminnan jäsentämisskeemana. Kuten etenkin saksalaisessa
oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on todettu, taiteen oikeudellisen määrittelyn
kielto edellyttää lainsäätäjän, hallintoviranomaisten ja tuomioistuinten kunnioittavan taidemaailman itsensä tekemiä jonkin ilmaisun taiteellisuutta koskevia ratkaisuja29.

25
26
27
28
29

Ks. Nuutila 1996b, s. 162–164; Tolvanen & Tarukannel 2011, s. 1113–1116.
Arajärvi (2006, s. 70) kutsuu itse näitä kulttuuristen oikeuksien yleisiksi oikeusperiaatteiksi.
Arajärvi 2006, s. 70.
Niveaukontrolle-kiellosta tarkemmin ks. Vlachopoulos 1996, s. 288–292.
Niveaukontrolle-kiellosta saksalaisen taideoikeuden jäsentämisskeemana ks. Fischer & Reich
2007, s. 2–3.
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Mikko Hoikka on huomauttanut Niveaukontrolle-kiellosta seuraavan, että tietyn
ilmaisusisällön tulkitsemiselle taiteeksi ei sinänsä voida antaa perusoikeussuojaa rajaavaa
eikä välttämättä edes perusoikeuspunnintaa ohjaavaa merkitystä, kun taiteellista toimintaa
jäsennetään yleisen sananvapaussäännöksen puitteissa ja perusoikeussuojan ulkoisten rajojen teoriaan kiinnittyen30. Tilanne kuitenkin nähdäkseni muuttuu, kun taiteellista toimintaa jäsennetään erityisen taiteen vapautta koskevan perusoikeussäännöksen kautta. Vaikka
taiteellisen ilmaisemisen vapaus sisältyy jo käsitteellisesti kaikenlaista ilmaisemista koskevan
yleisen sananvapaussäännöksen soveltamisalaan, niin taiteen vapauden erilainen yhteiskunnallinen funktio ja perusoikeuksien erinevät ydinalueet virittävät taiteen vapautta koskevan
perusoikeuden suoja-alan ja taiteellista ilmaisemista koskevan perusoikeussuojan intensiteetin osin yleisen sananvapausperusoikeuden antamasta suojasta poikkeavaksi31.
Pentti Arajärven hahmotelmasta käy ilmi, että taiteellisen ilmaisemisen moninaisuuden
kunnioittamisen tavoite on taiteen sisällön ja laadun määrityskiellon kääntöpuoli. Kun julkinen valta ei Niveukontrolle-kieltoa kunnioittaen arvota ilmaisusisältöjä, se antaa yksilölle
itselleen vallan määritellä, mitä ilmaisusisältöjä hän itse arvostaa ja minkälaisia ilmaisusisältöjä arvostaviin yhteisöihin hän itsensä identifioi. Juuri tämä luo puitteet niin kulttuurin
mahdollisuudelle määritellä autonomisesti itselleen merkityksellisiä eroja kuin myös useiden
tällaisten kulttuurien olemassaololle yhteiskunnassa. Kulttuurisen moninaisuuden kunnioittamisen oikeudellinen ydin on näin pidättäytymisessä kulttuuristen ilmaisujen oikeudellisesta sisällönmäärittelystä.
Edellä käsitellyt taiteen sisällön ja laadun oikeudellisen määrittelyn kielto sekä kulttuuristen ilmaisujen moninaisuuden kunnioittamisvelvoite estävät julkista valtaa toimimasta tietyllä tavalla. Ne eivät kuitenkaan ota kantaa valtion mahdollisiin positiivisiin
toimintavelvoitteisiin esimerkiksi turvata tietynlaisten tai jopa monenlaisten taiteellisten
ilmaisujen olemassaoloa yhteiskunnassa. Koska tällaiset turvaamisvelvoitteet kytkeytyvät
niukkien resurssien allokointiin, ei ole vaikea havaita, että positiiviset toimintavelvoitteet
ovat itsessään jännitteisiä suhteessa edellä käsiteltyihin kieltoihin. Moninaisuutta turvaavia
toimia suunniteltaessa joudutaan väistämättä ottamaan kantaa esimerkiksi ilmaisusisältöihin
ja niiden arvoon. Niinpä taiteellista toimintaa rajoittavan sääntelyn ja sitä edistävän sääntelyn jäsentämisessä ei voi turvautua samoihin lähtökohtiin.
Tämä näkyy hyvin tarkasteltaessa taiteen sisarinstituutiota tiedettä koskevaa suomalaista
oikeuskeskustelua. Esimerkiksi sektoritutkimusta koskevassa keskustelussa on todettu, että
valtiolla on laaja yhteiskuntapoliittinen harkintavalta päättää millaisia sektoritutkimuslaitoksia se perustaa huolimatta siitä, että sellaisessa tutkimuksessa, jota tehdään virka- tai muun
palvelussuhteen nojalla valtion erillisissä tutkimuslaitoksissa, laitoksen tutkimusohjelma

30 Hoikka 2009, s. 104.
31 Tätä tukevana analogiana tieteen vapauteen ks. oikeusasiamiehen päätös dnro 3098/2/10
(15.12.2011), s. 44. Tässä VTT:n tutkijoiden sananvapautta koskeneessa ratkaisussaan oikeus
asiamies katsoi valtion tutkimuslaitoksen tutkijan sananvapauden olevan tieteen ja tutkimuksen
vapaudesta johtuen tietyllä tavalla erityisempää kuin tavallisen virkamiehen tai julkisyhteisön
työntekijän sananvapauden. Ratkaisussaan oikeusasiamies rinnasti tutkijat toimittajiin, joiden
sananvapautta hän piti myös erityisen suojattuna.
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rajoittaa tieteen vapautta erityisesti aiheiden valinnassa. Vastaavasti yksittäisten tutkijoiden
tieteenharjoittamisen edellytysten turvaamisen yhteydessä keskustelussa on painotettu, ettei
yksittäisen tutkijan nauttimaan tieteen vapauteen kuulu oikeutta saada taloudellista tukea
tutkimussuunnitelmansa toteuttamiseen tai tutkimustulostensa julkaisemiseen, vaikkakin
valtiolla on yleisellä tasolla velvollisuus tieteen harjoittamisen edellytysten ja tieteellisen tiedon leviämisen turvaamiseen.32
Taiteellisen toiminnan oikeudellisia jäsentämisskeemoja voikin lähestyä myös tekemällä analogiapäätelmiä niistä tavoista, joilla tiedettä on oikeudellisesti lähestytty. Suomalaisen oikeustutkimuksen kehyksessä erityisen merkittäväksi puheenvuoroksi nousee tällöin
Tarmo Miettisen tutkimus tieteen vapaudesta33. Siinä Miettinen mieltää tieteen vapauden
funktionaaliseksi ja kvalifioiduksi perusoikeudeksi, joka rikkoo tss-oikeuksien ja klassisten
vapausoikeuksien rajapintaa34. Samalla hän jakaa tieteen vapauden negatiivisen ja positiivisen vapauden ulottuvuuksiin tavalla, jota hyödynnän tässä tutkimuksessa taiteilijan taiteellisen toiminnan oikeudellisen infrastruktuurin jäsentämiseen.
Tieteen vapauden negatiivisen vapauden ulottuvuuden ytimeen Miettinen sijoittaa
tieteenharjoittajan vapauden tutkimusaiheensa, kysymyksenasettelunsa ja metodiensa valintaan35. Tällöin hän tulee hahmotellessaan tieteellisen toiminnan sisällönmäärittelyn kieltoa
lähelle edellä käsiteltyä taiteen sisällönmäärittelyn kieltoa. Tieteen vapauden positiivisen
vapauden ulottuvuuden elementeiksi hän katsoo puolestaan tieteenharjoittajan mahdollisuuden aitoon valintaan, tieteen toimien priorisointiin ja riskinottoon tiedonhankinnassa36.
Koska hän sijoittaa yliopiston tieteenharjoittamisen keskeisimmäksi toimintaympäristöksi,
hän katsoo tämän osan tieteenharjoittamisen vapaudesta asettavan valtiosääntöisiä toimintavelvoitteita yliopistojen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmien luomiselle ja kehittämiselle: mitä
niukemman rahoituksen julkinen valta yliopistoille osoittaa ja mitä tiukemmin se insistoi
oman politiikkansa puolesta, sitä vähemmän jää elintilaa vapaalle tieteenharjoittamiselle37.
Tässä tutkimuksessa ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan oikeudellisen infrastruktuurin jäsentämisskeemoja kehitetään edelleen kytkemällä ongelmalähtöinen tulkinta- ja systematisointi sinänsä jo Arajärven ja Miettisen tutkimustenkin taustalla olevaan
ajatukseen perusoikeuksista oikeusjärjestyksen perusnormistona. Niinpä tutkimuksen lainopillisessa analyysissä perus- ja ihmisoikeusnormisto asetetaan oikeusnormien tulkintaa ja
systematisointia koskevien kannanottojen kiintopisteeksi, jonka suhteen niiden oikeellisuus on
arvioitavissa.
Tiivistettynä tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen lainopillisessa osassa analysoidaan
relevanttien perus- ja ihmisoikeusnormien sekä oikeuskulttuuriin rakenteistuneiden perusja ihmisoikeuksien yleisten oppien kautta julkisen vallan ja ammattikuvataitelijan välistä
oikeudellista suhdetta siltä osin, kun sillä on rajoittavia tai edistäviä vaikutuksia kuvataitei-

32
33
34
35
36
37
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lijan taiteelliseen toimintaan. Niinpä suhteessa aiemmin Suomessa toteutettuihin ongelmakeskeisiin oikeustutkimuksiin tässä tutkimuksessa oikeuden systematisointi on kytketty
tiiviimmin perus- ja ihmisoikeusjärjestelmään ja siten oikeusjärjestyksen antamaan institutionaaliseen tukeen.38
Kimmo Nuotio on rikosoikeudelliseen viitekehykseen kiinnittyen katsonut yhdeksi
tämäntyyppisen perus- ja ihmisoikeuksiin vahvasti tukeutuvan oikeudellisen jäsennyksen
ongelmaksi sen, että perusoikeuksien tasolla arvot ja oikeudet peittävät alleen yhteiskunnalliset tavoitteet39. Tästä seuraavien vaarojen minimoimiseksi perusoikeusajattelu olisi hänen
mukaansa kytkettävä oikeuden tavoiteluonteeseen siten, että oikeudenalojen keskeiset
tavoitteet heijastuvat perusoikeusjärjestelmään ja perusoikeusargumentaatioon.40 Tässä tutkimuksessa perus- ja ihmisoikeusajattelu kytkeytyvät vahvasti kuvataiteellista ilmaisua jäsentävän oikeussääntelyn tavoiteluonteeseen ennen kaikkea sitä kautta, että tutkimusasetelma
on liitetty aiempia ongelmakeskeisiä oikeustutkimuksia kiinteämmin tutkimusongelman
kannalta relevanttiin yhteiskuntateoreettiseen keskusteluun.
Eri oikeudenalojen keskeiset tavoitteet ovat myös rakenteistuneet osaksi oikeudenalojen oikeuskulttuurista itseymmärrystä ja ne tulevat mukaan tutkimukseen oikeudenalojen
yleisten oppien kautta. Oikeudenalarajat ylittävä lainopillinen analyysi ei voikaan irtaantua
oikeusjärjestyksen ongelmakeskeisessä systematisoinnissa ja siihen pohjautuvassa oikeussäännösten tulkinnassa vakiintuneiden oikeudenalojen yleisistä opeista: ovathan oikeudenalojen
omat yleiset opit keskeinen osa oikeusjärjestystä itseään. Liikuttaessa oikeusnormien tulkintakysymyksissä esimerkiksi rikoksien parissa on sovellettava rikosoikeuden yleisiä oppeja ja
liikuttaessa verotuksen parissa vastaavasti vero-oikeuden yleisiä oppeja, vaikkakin perusoikeuslähtöisessä systematisoinnissa ja tulkinnassa näiden oikeudenalakohtaisten yleisten oppien
soveltaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa perusoikeuksien yleisten oppien soveltamisen
kanssa.
Vakiintuneet oikeudenalat tulevatkin siis väistämättä esiin myös ongelmakeskeisesti
rakennettua ja perusoikeuslähtöistä tutkimuskysymystä tarkasteltaessa aivan kuten ne tule-

38 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen on esimerkiksi jäsentänyt väitöstutkimuksessaan tämän tutkimuksen
ongelmakeskeistä tutkimusasetelmaa muistuttavalla tavalla dementoituvan henkilön oikeu
dellisen aseman oikeusjärjestykseen rakenteistuneiden itsemääräämisen ja suojaamisen peri
aatteiden avulla sekä käyttänyt näitä periaatteita avuksi dementoitunutta henkilöä ympäröivien
oikeusnormien tulkinnassa (Mäki-Petäjä-Leinonen 2003). Mäki-Petäjä-Leinosen tutki
mus
metodia ja periaateargumentaatiota koskevasta kritiikistä ks. Lakimiehessä julkaistut vasta
väittäjien lausunnot (Tuori 2003a; Wilhelmsson 2003). Myös Mäki-Petäjä-Leinonen johtaa
tutkimuksensa systematisointiperiaatteet perus- ja ihmisoikeusnormistosta (ks. Mäki-PetäjäLeinonen 2003, s. 12). Hän ei tästä huolimatta kuitenkaan käsittele tutkimuksessaan näitä peri
aatteita perus- ja ihmisoikeusperiaatteina siten, että hän liittäisi ne perus- ja ihmisoikeuksien
yleisiin oppeihin.
39 Nuotio 1998a, s. 158. Jaakko Husa (1999, s. 298) on vastaavalla tavalla nähnyt perus- ja ihmis
oikeuksiin tukeutuvan oikeudellisen jäsennyksen ongelmaksi sen, kuinka tavallisen lainsäädännön
itsenäiset tavoitteet ja niiden tausta-arvot voivat kärsiä jäädessään perus- ja ihmisoikeuksien
tavoitteiden ja tausta-arvojen jalkoihin.
40 Nuotio 1998a, s. 158.
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vat esiin esimerkiksi urheiluoikeiden kaltaisia uusia oikeusalueita jäsennettäessä41. Onkin
liioiteltua sanoa, että tässä tutkimuksessa harjoitettu perusoikeuslähtöinen ongelmakeskeinen systematisointi ja tulkinta hylkäisivät täysin vakiintuneet oikeudenalat ja pyrkisivät korvaamaan oikeudenalakohtaiset yleiset opit perusoikeusjärjestelmän yleisillä opeilla. Näin ne
eivät tee. Sen sijaan ne suhtautuvat vakiintuneet oikeudenalat ylittävää systematiikkaa tavoitellessaan vakiintuneiden oikeudenalojen yleisiin oppeihin toisin kuin tietylle oikeudenalalle
asemoituva lainopillinen tutkimus.
Niinpä tutkimuksen kiinnittyessä perusoikeuksiin, tutkimuksessa käsitellään väistämättä ainakin implisiittisesti perusoikeusnormien ja perusoikeusjärjestelmän suhdetta eri
oikeudenalojen yleisiin oppeihin. Tältä osin ongelmakeskeinen lainoppi luokin puitteet
sellaiselle vakiintuneet oikeudenalat ylittävälle yhteyshakuiselle perusoikeusdialogille, jonka
yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri oikeudenalojen yleisten oppien virittäminen perusoikeustaajuudelle perusoikeuksien antaessa koko oikeusjärjestykselle yleisen ja yhteisen oikeudellis-eettisen horisontin42.
Oikeusjärjestyksen perus- ja ihmisoikeustaajuudelle virittäminen on tärkeää jo koko
oikeusjärjestyksen legitimaation vuoksi. Järjestelmätasolla perus- ja ihmisoikeuksien tärkein
tehtävä on varmistaa yhteiskunnan perustavimpien arvojen johdonmukainen välittyminen
oikeusjärjestelmään siten, että oikeudellinen ratkaisutoiminta voi tuottaa ennakoitavasti
sellaisia ratkaisuja, joiden ideologinen perusta on palautettavissa näihin perustavimpiin
arvoihin tai niistä demokraattisesti tehtyihin hyväksyttäviin poikkeuksiin. Valtiosääntökäsityksemme mukaan kaiken vallankäytön moraalinen oikeutus on näet voitava perustaa
viimekädessä kokonaiskäsitykseen vallankäytön kohteena olevien yksilöiden perustavista
oikeuksista, joiden turvaaminen on siten välttämätön ehto hyväksyttävälle poliittiselle järjestelmälle ja sen lakeina säätämien tavoitteiden toimeenpanolle oikeuspakkoa käyttäen.
Kaarlo Tuori on tiivistänyt tämän toteamukseen: perusoikeudet edellyttävät demokratiaa ja
demokratia perusoikeuksia43.
**
Lainopillista tulkintaa ja systematisointia syvennetään tarkastelemalla sääntelyn vaikutuksia.
Sääntelyn vaikutuksiin kohdistuva analyysi rakentuu näin tutkimuksen lainopillisen analyysin rakentamalle perustalle ja sen tarkoituksena on lainopillisen analyysin syventäminen ja

41 Urheiluoikeuden osalta ks. Halila 2006, s. 16–21. Pekka Länsineva (2002, s. 277) on tähän liittyen nimennyt perusoikeustutkimuksen yhdeksi haasteeksi sen hienosäätämisen vastaamaan
oikeudellisen ratkaisutoiminnan tarpeita vakiintuneen oikeudenalajaon määrittämissä erilaisissa
toimintaympäristöissä.
42 Yhteyshakuisesta perusoikeusdialogista ja sen tarpeesta ks. Tuori 2007 s. 270; Länsineva 2006;
Pöyhönen (nyk. Karhu) 2000, s. 73 ja 135. Oikeusjärjestelmän alistamista systeemisessä mielessä
perusoikeuksille on myös arvosteltu (ks. esim. Husa 1999; Husa 2004, s. 245–263). Kritiikkiin
on puolestaan vastattu korostamalla perusoikeuksien ilmentävän nimenomaan yhteiskunnan
perustavimpia arvoja (ks. esim. Viljanen 2002a, s. 34–35).
43 Tuori 2000, s. 252–253.
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kontekstoiminen sekä esitettävien oikeuspoliittisten kannanottojen kiinnittäminen taiteilijoiden elämismaailmaa koskevaan tietoon.
Sääntelyn vaikutuksia analysoitaessa tarkastellaan, miten lainopillisen analyysin hahmottelema ammattikuvataiteilijan taiteellista toimintaa rajoittava ja edistävä oikeudellinen
sääntely tosiasiassa näyttäytyy taidemaailmassa. Tarkastelun kohteena ovat näin lainopillisessa analyysissä käsiteltyjen normien vaikutukset taiteilijan materiaalisessa elämänpiirissä
eli analyysissä kysytään, mikä on taiteilijoiden asema sääntelyssä. Tarkoituksena on tuottaa
tietoa ennen kaikkea siitä, mitä erityisiä piirteitä säännösten toimivuuteen liittyy44.
Empiirisen tiedon käyttö merkitsee sitä, että tutkimus kuuluu lainopillista ja empiiristä lähestymistapaa yhdistelevien oikeustutkimusten joukkoon. Tutkimuksen empiirisessä
osassa oikeutta tarkastellaan tällöin siis suhteessa lainopin oikeuden sisäiseen näkökulmaan
ikään kuin ulkopuolelta: oikeuden ulkoisesta näkökulmasta45. Tässä tutkimuksessa empiirinen analyysi ei kuitenkaan muodosta omaa erillistä tutkimustehtävää vaan pikemminkin
pyrkii kuvaamaan niitä tosiasiallisen toiminnan oikeudellistumisen mekanismeja, joita
tämän hetken taidemaailmaan sisältyy.
Tämä on tärkeää sen johdosta, että julkisen vallan taiteeseen kohdistamat oikeusnormit
eivät osoita pelkästään sitä, millaista välineellistä ohjausta julkinen valta haluaa taiteeseen
kulloinkin kohdistaa. Oikeusnormit kantavat sisällään instrumentaalisesta ajattelusta ainakin osittain vapautunutta oikeuden kulttuurisesta syvärakenteesta kumpuavaa käsitystä siitä,
minkä yhteiskunnassa ajatellaan kulloinkin olevan oikein tai oikeudenmukaista. Ne ovat
myös yksilöille tärkeitä keskinäisen kanssakäymisen jäsennysvälineitä. 46

44 Tala 2005b, s. 3.
45 Empiirisen ja lainopillisen lähestymistavan raja ei ole sinänsä mitenkään tarkka, sillä kuten Tapio
Määttä (2010, s. 193) on todennut: tietyntyyppinen empiirinen katsaus sääntelykohteeseen ja
oikeuskäytäntöön kuuluvat olennaisena osana jo lainopilliseen lähestymistapaan. Empiirisen
oikeustutkimuksen määritelmistä ks. Ervasti 2004, s. 40; Korkea-Aho, Koulu & Lindfors 2002,
s. 353; Badwin & Davies 2003, s. 880–881. Tämä tutkimus edustaa siis sellaista oikeustieteellisen
tutkimuksen suuntausta, jossa, kuten Antero Jyränki (2006) on asian ilmaissut, ”oikeussääntöjen
tutkijan ei tarvitse nimenomaisesti ilmoittautua oikeustieteen jonkin erikoisalan, kuten
oikeussosiologian tai oikeushistorian, tutkijaksi, voidakseen esittää muita kuin lainopin alaan
välittömästi kuuluvia kysymyksiä ja vastata niihin” Suomalaisen oikeustutkimuksen piirissä
tämäntyyppinen lähestymistapa on ollut tyypillinen niin kutsutulle Tampereen koululle (ks.
Kultalahti 2011; Riepula 2011), jonka harjoittaman oikeustutkimuksen piiriin tämänkin
tutkimuksen voi siis sijoittaa. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen laajempaan viitekehykseen
asemoiden tällainen tutkimusote tulee lähelle arviointitutkimusta (Rossi & Freeman 1993, s. 5 ja
Rajavaara 2007).
46 Yksilön voi ajatella käyttävän oikeusnormeja muun muassa eräänlaisina työkaluina omaan
elämänpiiriinsä liittyvän elämänvarmuuden ja turvallisuuden tunteen synnyttämisessä ja
ylläpitämisessä; siinä määrin merkittäviä yksilön kannalta ovat hänen uskomuksensa oman
toimintansa oikeussäännösten mukaisuudesta tai sen vastaisuudesta. Yksi oikeussääntelyn
keskeisimmistä yksilön elämään liittyvistä funktioista onkin hänen omien toimiensa arviointiin
liittyvän oikeusvarmuuden kokemuksen ylläpitäminen. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei oikeus
asematutkimuksessa tarkastella vain lainsäätäjän asettamia tavoitteita ja niiden vaikutuksia.
Tarkastelussa on käsiteltävä oikeusnormien kantamien instrumentaalisten tavoitteiden
tosi
asiallisen toteutumisen ohella myös ihmisten jo pelkälle oikeusnormien olemassaoloa
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Taiteellista toimintaa rajoittavan ja edistävän sääntelyn koettujen vaikutusten tarkastelussa tukeudutaan aiempien tutkimusten tuottamaan tietoon siitä, miten taiteilijat ovat
kokeneet oikeussääntelyn vaikuttaneen heidän taiteelliseen toimintaansa ja millaisia merkityksiä he ovat antaneet tuon sääntelyn olemassaololle. Tältä osin tutkimus ei siis varsinaisesti
tuota uuteen primääriaineistoon perustuvaa empiiristä tietoa vaan tyytyy liittämään jo olemassa olevaa tietoa lainopillisen analyysiin ja sääntelyn kehittämiskannanottojen analyysiin.
Sääntelyn vaikutuksien arviointia varten olen tältä osin perehtynyt tutkimuskirjallisuuden
ohella taiteen alan aikakauslehdissä ja suurimmissa sanomalehdissä 2000-luvulla käytyyn
taidepoliittiseen keskusteluun.47
Sen sijaan sääntelyn tosiasiallisten talousvaikutuksien selvittämiseksi on tutkimusta
varten kerätty uutta primääriaineistoa keväällä 2010 Suomen taiteilijaseuran jäsenyhdistyksiin kuuluville taiteilijoille kohdistetulla strukturoidulla lomakekyselyllä (liite 1), joka
lähetettiin 411 taiteilijalle ja johon vastasi 137 heistä. Kyselyllä on selvitetty yleisellä tasolla,
miten erityyppiset oikeussääntelyyn perustuvat taloudelliset kannustimet ovat ohjautuneet
taiteilijoille vuonna 2009. Kyselyä ja sen toteutusta on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. Tätä
kyselyaineiston tuottamaa tietoa on tuettu lisäksi Taiteen keskustoimikunnan apuraharekisterin (Harava-rekisteri) aineistoilla, jonka avulla on selvitetty muun muassa kuvataiteilijoille
ohjautunutta valtion apurahoitusta.
**

koskevalla tietoisuudelle antamia merkityssisältöjä. Teoreettisemmin tässä on kysymys lain
säädännön kohdetahoihin kiinnittyvästä niin sanotusta alhaalta ylös -tarkastelusta, joka on
Jyrki Talan mukaan jäänyt suomalaisessa lainsäädännön vaikutustutkimuksessa lainsäätäjään
ja lainsoveltajaan keskittyneen ylhäältä alas -tarkastelun varjoon (Tala 2005b, s. 147–149).
Ylhäältä alas -tarkastelu on hallinnut aivan samaan tapaan joitakin poikkeuksia (esim. Jokinen
2010) lukuun ottamatta myös taidepolitiikan vaikuttavuustutkimuksia.
47 Tutkimuksen yhteydessä on toteutettu vuonna 2011 myös joukko kuvataiteilijahaastatteluja,
joilla pyrittiin hankkimaan tietoa taiteellista toimintaa rajoittavan ja edistävän oikeussääntelyn
vaikutuksista. Pilottihaastattelut osoittivat kuitenkin, että haastattelujen avulla ei ollut
mahdollista hankkia sellaista aineistoa, jota olisi mielekästä käyttää sääntelyn vaikutusten
analyysiin. Haastatelluilla taiteilijoilla ei ollut pääsääntöisesti kokemusperäistä näkökulmaa
sääntelyyn tai sitten eräissä yksittäistapauksissa he tuottivat ainoastaan sääntelyyn liittyvää
traumakerrontaa, joka kietoutui johonkin yksittäiseen tapahtumaan. Haastattelutiedon
kerääminen ei käynyt tässä tilanteessa tutkimusekonomisesti järkeväksi, sillä tämän tutkimuksen
puitteissa sääntelyn vaikutuksia oli joka tapauksessa tarkoitus selvittää vain siinä määrin, kun on
tutkimuksen lainopillisen osan ja oikeuspoliittisen osan tuottaman tiedon arvioinnin kannalta
tarpeen. Haastatteluaineiston keräämisen yhteydessä kävi ilmi, että sääntelyn vaikutuksia koskeva
jatkotutkimus olisi syytä kiinnittää ennen kaikkea taiteensosiologiseen viitekehykseen ilman, että
tarkastelua alistetaan tämän tutkimuksen tapaan lainopilliselle systematisointitehtävälle. Näin
etenkin vapaan taiteellisen ilmaisemisen rajoituksista käsiteltäväksi nousevat myös sellaiset tämän
tutkimuksen näkökulman ulkopuolelle rajautuvat tekijät, joilla ei ole yhteyttä oikeudelliseen
sääntelyyn. Tällaisia ovat esimerkiksi autonomisen taidemaailman sisäisen sosiaalisen rakenteen
sisältämät mekanismit kontrolloida sitä millainen taiteellinen toiminta pääsee esille erityyppisissä
taiteen jakelumekanismeissa.
22

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

Toisen maailmansodan jälkeisessä taidepolitiikassa taidemaailman kehitykseen ja aivan
erityisesti taiteilijoiden asemassa ilmenneisiin ongelmiin on pyritty vaikuttamaan oikeudellisella sääntelyllä. Taide-elämämme on käsi kädessä hyvinvointivaltiollistumisen kanssa
oikeudellistunut. Taidepolitiikan nivoutuminen osaksi hyvinvointivaltioajatteluun kiinnittynyttä yleistä yhteiskuntapolitiikkaa kytki taidepolitiikan viimeistään 1960-luvulta alkaen
kiinteästi kiinni viime vuosikymmeninä laajentuneeseen hyvinvointivaltiolliseen lainsäädäntöön48.
Hyvinvointivaltion rakentamisen yhteydessä taidejärjestelmä kietoutui yhteen poliittishallinnollisen järjestelmän kanssa, kun tuon yhteenkietoutumisen perustaksi syntyi laaja
ja monimuotoinen taiteen rahoituslainsäädäntö. Erkki Seväsen mukaan tuolloin modernille oikeusvaltiolle ominaista muodollis-legaalisen rationaalisuuden periaatetta haluttiin
soveltaa mahdollisimman pitkälle taidejärjestelmään sekä sen ja poliittishallinnollisen järjestelmän välisten suhteiden sääntelemiseen kuitenkin niin, että valtion haluttiin osallistuvan taide-elämän ylläpitämiseen (omistusrakenteeseen, rahoittamiseen, taidepoliittiseen
päätöksentekoon) tavalla, joka säilyttää taiteen vapauden49. Samalla taidepolitiikassa on
asetettu hyvinvointivaltiollista interventiopolitiikkaa toteuttavalle työ-, vero- ja sosiaalioikeudelliselle sääntelylle paineita ratkoa taiteilijan ammatin erityislaatuisuudesta johtuvia
oikeuskysymyksiä.
Suomen viimevuosikymmenten taiteilijapolitiikka onkin täynnä erilaisia ehdotettuja ja
ainakin osin toimeenpantuja lainsäädännön kehittämishankkeita. Tässä mielessä vallitseva
taiteilijapolitiikka on luonteeltaan pitkälti oikeuspoliittista: oikeuspolitiikka termin viitatessa tässä lainsäädännön avulla toteutettaviin uudistuksiin50.
Etenkin taiteen edistämislainsäädännön kehittämissuuntia on hahmoteltu useissa laajapohjaisissa komiteoissa ja työryhmissä aina 1960-luvulla toimineiden Valtion taidekomitean
sekä Tieteen ja taiteen työedellytyskomitean ajoista lähtien. Viimeaikaisista työryhmistä
merkittävimpinä voinee pitää 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun puoliväliin toimineita
niin sanottuja Taisto-työryhmiä51 sekä vuonna 2009 toiminutta Vista-työryhmää, joka valmisteli visuaalisten taiteiden alan taidepoliittisen ohjelman52. Näissä kaikissa toimenpideehdotusten kärki on ollut lainsäädäntöuudistusten hahmottelussa.
Viimeaikaisissa taidepoliittisissa asiakirjoissa on merkillepantavaa, kuinka suoraviivaisesti ne siirtävät keskustelun taiteellisen työn erityispiirteistä keskusteluksi erityyppisen
oikeussääntelyn toimivuudesta. Esimerkiksi kuvataidemarkkinoiden kehittymättömyydestä
johtuvat kuvataiteellisen työn markkinaperusteiseen kysyntään liittyvät ongelmat nähdään

48 Rautiainen 2007, s. 53–55 ja Mertanen 2009, s. 439–451.
49 Sevänen 1998, s. 357–358.
50 Oikeuspolitiikka termillä viitataan suomalaisessa oikeuskeskustelussa erityyppisiin toimintoihin.
Käytän termiä tässä kuten Tala 2005a, s. 1165. Muista tavoista käyttää oikeuspolitiikka termiä ks.
Aarnio 1983, s. 233–237; Linna 1987, s. 5–6; Halme 1999, s. 19; Ervasti 2006, s. 31.
51 Taisto-toimikunnan mietintö 1995; Taiteilijoiden työllistymistä ja sosiaaliturvaa selvittävän toimikunnan (Taisto II) muistio 2000; Taisto II -seurantaryhmän muistio 2003.
52 Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma 2009.
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niissä lähes yksinomaan laeilla määriteltyjen toimeentuloturvan saamisehtojen kehittämiskysymyksinä.
Tälle tutkimukselle on asetettu muun ohessa ammattikuvataiteilijan taiteelliseen toimintaan vaikuttavan sääntelyn kehittämistä koskeneen taide- ja oikeuspoliittisen keskustelun arviointitehtävä. Sen puitteissa tutkimuksessa tarkastellaan voimassa olevan oikeuden ja
sen vaikutusten kuvaamisen lisäksi, miten julkisen vallan ammattikuvataiteilijoihin kohdistamaa rajoittamis- ja edistämissääntelyä voisi kehittää.
Tämäntyyppiset oikeussääntelyn kehittämistä koskevat kannanotot liittyvät lainsäädännön muutosten eli oikeudellisten interventioiden tuottamiin vaikutuksiin, jotka ovat jostakin näkökulmasta perusteltuja ja useimmiten myös toivottavia. Karkeasti ottaen tuo näkökulma voi olla oikeuden sisäinen tai ulkoinen53.
Oikeuden sisäiseen näkökulmaan kiinnittyvät esimerkiksi oikeuspoliittiset kannanotot, joissa oikeuden koherenssin ylläpitämiseen tähtäävä tutkija esittää oikeuspoliittisia
kannanottoja, joiden tavoitteena on oikeudellisen sääntelyn pirstaloitumisen ehkäiseminen.
Sisäisestä näkökulmasta juontuvat myös esimerkiksi ne oikeuspoliittiset kannanotot, joissa
tutkija lausuu sellaisia oikeuden syvärakenteen muutoksista heijastuvia oikeuspoliittisia kannanottoja, joiden tavoitteena on muuttaa oikeuden pintasääntelyä paremmin syvärakenteen
kehitystä vastaavaksi54.
Tällöin oikeuden sisäisestä näkökulmasta juontuva oikeuspoliittinen kannanotto eroaa
oikeusdogmaattisesta kannanotosta ennen kaikkea siinä, ettei ensin mainittu pitäydy jälkimmäisen tavoin voimassa olevan oikeuden kuvaamisessa. Sen sijaan se ammentaa oikeuden
sisäisten ristiriitojen tarjoamista immanentin kritiikin mahdollisuuksista55.
Tällöin oikeuden sisäiseen näkökulmaan liittyvät oikeuspoliittiset kannanotot kiinnittyvät ennen kaikkea oikeustieteelle asetettuun oikeuden systematisointitehtävään. Niissä
otetaan kantaa sellaisen tulevan oikeudellisen tilan puolesta, joka istuu mahdollisimman
hyvin oikeusjärjestyksen tämän hetkiseen systematiikkaan sellaisena kuin systematisoija sen
omien oikeusjärjestystä koskevien sidonnaisuuksiensa ja näkemystensä puitteissa näkee56.
Oikeuden ulkoiseen näkökulmaan taas liittyvät sellaiset oikeuspoliittiset kannanotot,
jotka kiinnittyvät esimerkiksi johonkin avoimen yhteiskuntapoliittiseen, uskonnolliseen tai
53 Jaotteluni poikkeaa suomalaisessa oikeuspoliittisessa tutkimuksessa usein toistetusta Tuula
Linnan jaottelusta tavoite-keinosidottuun, keinosidottuun, tavoitesidottuun ja tavoitekeinoavoimeen oikeuspoliittiseen tutkimukseen (ks. Linna 1987, s. 19–23). Kuten monet
tutkijat (esim. Timonen 1996, s. 136; Halme 1999, s. 29) ovat esittäneet Linnan ryhmittely kuvaa
lähinnä oikeuspoliittisen tutkimuksen argumentoinnin avoimuuden astetta. Oma jaotteluni
oikeuden sisäiseen ja ulkoiseen argumentointiin sen sijaan kuvaa oikeuspoliittisten argumenttien
lähteitä.
54 Oikeuden tasoista ja niiden välisistä suhteista ks. Tuori 2000.
55 Ks. Tuori 2000, s. 327.
56 Raimo Siltala on korostanut, että oikeuteen ei ole toisaalta sellaista absoluuttista näkökulmaa,
joka sulkisi muut vaihtoehdot pois, eikä toisaalta myöskään sellaista ”näkökulmaa ei-mistään”,
joka olisi täydellisen riippumaton kaikista teoreettisista ja yhteiskuntaideologisista sitoumuksista
(Siltala 2009). Juha Lavapuro on vastaavasti korostanut, että oikeudessa ja oikeudellisessa
päätöksenteossa on olennaista se, miten jokin argumentti määritellään oikeudelliseksi, sillä
oikeussäännökset eivät tee tätä itsestään tai objektiivisesti (Lavapuro 2007, s. 153).
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eettis-moraaliseen lähtökohtaan. Toisin sanoen nämä kannanotot eivät juonnu oikeusjärjestyksen sisäisestä systematiikasta. Oikeuden ulkoista näkökulmaa edustavat tällöin esimerkiksi taidemaailmassa käytävän taidepoliittisen keskustelun tuottamat lainsäädännön kehittämiskannanotot.
Tarkastelun kohteeksi otettuja lainsäädäntötavoitteita on haettu käymällä läpi
1960-luvulla tai myöhemmin toimineiden taidepoliittisten työryhmien yleisesti taiteilijan
asemaan tai erityisesti kuvataiteeseen liittyviä muistioita57. Käytännössä keskeisimmässä
asemassa ovat kuitenkin etenkin Taisto-työryhmien muistioissa58 ja vuonna 2009 laaditussa
visuaalisten alojen taidepoliittisessa ohjelmassa59 asetetut tavoitteet, sillä ne tosiasiallisesti
pitkälti kokoavat muissa taidepoliittisissa asiakirjoissa esitetyt tavoitteet.

1.2.3 Tutkimuksen kohdealueen täsmentäminen
Tutkimuksen kohdealue määrittyy kahdesta suunnasta. Niin yhteiskuntatodellisuudesta kuin
oikeusjärjestyksestä rajataan tarkastelun kohteeksi sellaiset osamaailmat, joita pidetään relevanttina tutkimuksen ongelmalähtöisen peruskysymyksen käsittelylle.
Tutkimuksen kohdealue konstruoidaan siis poimimalla toisaalta yhteiskuntatodellisuudesta ja toisaalta oikeusjärjestyksestä sellaiset elementit, joilla julkinen valta oikeudellista
sääntelyä käyttäen rajoittaa tai edistää ammattikuvataitelijan taiteellista toimintaa. Tällöin
tutkimuksen kohteeksi valikoituu käsky- ja kieltonormeja käyttävää ammattikuvataiteilijan taiteelliseen toimintaan kohdistuvaa rajoitussääntelyä, jonka avulla julkinen valta luo
taiteilijalle sen vapauspiirin, jonka sisällä oikeudellisesti sallitun taiteellisen toiminnan on
tapahduttava. Samoin tutkimuksen kohteeksi valikoituu erityyppisiä taloudellisia kannustimia käyttävää taiteellisen toiminnan edistämissääntelyä, jonka avulla julkinen valta pyrkii
edistämään tietyntyyppistä taiteellista toimintaa joko sen itseisarvoisuuden tai sen välinearvoisuuden vuoksi.
Kun rajoitus- ja edistämissääntelyä lähestytään lainopillisen tarkastelun viitekehyksessä
oikeuden sisäiseen näkökulmaan kiinnittyen, voidaan kysyä ensinnäkin mitkä normit luovat taiteilijan vapauspiirin ja millaiseksi se muodostuu sekä toiseksi mitkä normit perustavat
kannustimia ja millaisia ne ovat. Vastaavasti oikeuden ulkoiseen näkökulmaan kiinnittyvän
empiirisen tarkastelun viitekehyksessä voidaan tällöin kysyä, millaiseen asemaan taiteilijat
asettuvat suhteessa sääntelyyn eli toisaalta toimivatko he oikeusnormein luodun vapauspii-

57 Ajallinen rajaus juontuu siitä, että nykyinen taidepoliittinen linja omaksuttiin 1960- ja
1970-lukujen taitteessa, kun taidepolitiikassa siirryttiin käsitteellisesti taiteen edistämisen
aikakauteen. Aikakauden taidepoliittisista komiteoista ja työryhmistä ks. Rautiainen 2008b ja
Mertanen 2009.
58 Taisto-toimikunnan mietintö 1995; Taiteilijoiden työllistymistä ja sosiaaliturvaa selvittävän
toimikunnan Taisto II muistio 2000; Taisto II-seurantaryhmän muistio 2003.
59 Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma 2009.
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rinsä sisällä, raja-alueella vai ulkopuolella sekä toisaalta miten kannustimet heihin tosiasiassa
kohdistuvat.60
Vapauspiirin luovien oikeusnormien eli taiteellisen ilmaisun rajoitussääntelyn taustalla on näkemys siitä, että taiteellisella ilmaisulla voi olla toisinaan ennen kaikkea ilmaisun
potentiaaliseen loukkaavuuteen kietoutuvia vahingollisia vaikutuksia, joita ei tule sietää edes
moniarvoisuutta kunnioittavassa demokraattisessa yhteiskunnassa. Nuo vahingolliset vaikutukset on karkeasti jaoteltavissa kohteensa perusteella kolmeen kategoriaan: (1) yhteisön
moraalisiin tuntoihin ja siveellisiin käsityksiin eli yhteisössä vallitsevaan julkiseen moraaliin
kohdistuviksi loukkauksiksi, (2) johonkuhun henkilöön kohdistuviksi loukkauksiksi sekä
(3) taiteelliseen toimintaan liittyvään jonkun henkilön taloudellisiin oikeuksiin, omaisuuteen tai muihin erityisiin oikeuksiin kohdistuviksi loukkauksiksi.61
Näiltä loukkauksilta suojaavat taiteellisen ilmaisun rajoitukset on toteutettu tavallisesti
rikosoikeudellisin suojakeinoin eli kriminalisoimalla ei-toivottu ilmaisu. Julkista moraalia
suojelevia rajoituksia käsitellään pääsääntöisesti rikoslain (RL, 39/1889) 17 luvussa, jossa
säädetään rikoksista yleistä järjestystä vastaan. Toista henkilöä suojelevista rajoituksista on
vastaavasti säädetty rikoslain 24 luvussa, jossa säädetään toisen yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisrikoksista. Taloudellisia oikeuksia, omaisuutta ja muita erityisiä oikeuksia
kohtaan suuntautuvilta loukkauksilta suojaa antaa ennen kaikkea immateriaalioikeuksia ja
omaisuudensuojaa koskeva lainsäädäntö, jonka senkin taustalla on viimekätisenä tehosteena
niin rikoslakiin kuin erityissäädöksiin kirjattuja kriminalisointeja.
Taloudellisia kannustimia luovien oikeusnormien eli taiteellisen ilmaisun edistämissääntelyn tarkoituksena on turvata taiteilijalle sellaiset taloudelliset edellytykset – ja niiden
välityksellä materiaaliset edellytykset – jotka tekevät taiteellisen työskentelyn mahdollisiksi
ja edistävät taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Kannustimet kiinnittyvät taiteilijan taiteellisen toiminnan tulonlähteisiin, jotka voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: (1) taiteellisesta
toiminnasta saatavaan varsinaiseen ansiotuloon, (2) taiteilijatukena saatavaan tuloon ja (3)
yleisen toimeentuloturvajärjestelmän kautta kanavoituvaan taiteilijan ammattitoiminnasta
juontuvaan tuloon62.
Edellä käsitellyn perusteella tutkimuksen kohdealueen voi kuvata kuvion 2 mukaisesti.
60 Erottelu sisäisen (lainopillisen) ja ulkoisen (empiirisen) näkökulman välillä on tässä yhteydessä
tarkoitettu ennen kaikkea tutkimusnäkökulmien erottelua tukevaksi. Käytännössä oikeuden
ulkoinen ja sisäinen näkökulma sulautuvat usein toisiinsa (Banakar & Travers 2002, s. 345–351;
Merikoski 1944, s. 4–5). Vrt. Tuorin (1993, s. 730) näkemykseen osallistujan ja tarkkailijan
suhteesta oikeuteen.
61 Taiteelliseen toimintaan kohdistuvaa rajoitussääntelyä voi toki ryhmitellä myös toisin. Käyttämäni
tapa poikkeaa esimerkiksi brittiläisen taideoikeuden tutkijan Anthony Juliuksen (1999)
kolmijaosta taideobjektin käyttöön kohdistuviin säännöksiin, taideobjektin valmistamiseen
liittyviin säännöksiin ja taideobjektin olemassaoloa koskeviin säännöksiin. Koska Juliuksen
jaottelu kiinnittyy taiteilijan sijaan taideobjektiin, en pidä sitä mielekkäänä lähtökohtana tässä
tutkimuksessa harjoitettavalle oikeusjärjestyksen taiteilijalähtöiselle systematisoinnille. Sen
sijaan esimerkiksi taideobjektien jakelun ja käytön oikeudellisen sääntelyn systematisointiin se
soveltuisi hyvin.
62 Taiteilijoiden tulonmuodostuksesta ks. Rensujeff 2003, s. 32–34, 73; Akola, Heinonen,
Kovalainen, Pukkinen & Österberg 2007; Throsby & Thompson 1994; Towse 2001a s. 485.
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Yhteiskuntatodellisuudesta rajattu ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan
jäsentämisen kannalta relevantti osamaailma

q
tutkimuksen kohteeksi otettu ammattikuvataiteilijan taiteellista
toimintaa rajoittava sääntely:
1) yhteisön moraalisiin tuntoihin ja siveellisiin käsityksiin eli yhteisössä vallitsevaan
julkiseen moraaliin kohdistuvia loukkauksia koskeva sääntely,
2) johonkuhun henkilöön kohdistuvia loukkauksia koskeva sääntely,
3) taiteelliseen toimintaan liittyvä jonkun henkilön taloudellisiin oikeuksiin, omaisuu
teen ja muihin erityisiin oikeuksiin kohdistuvia loukkauksia koskeva sääntely
tutkimuksen kohteeksi otettu ammattikuvataitelijan taiteellista
toimintaa edistävä sääntely:
1) taiteellisesta toiminnasta saatavaan varsinaiseen ansiotuloon liittyvä sääntely,
2) taiteilijatukena saatavaan tuloon liittyvä sääntely,
3) yleisen toimeentuloturvajärjestelmän kautta kanavoituvaan tuloon liittyvä sääntely

q
Oikeusjärjestyksestä rajattu ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan
jäsentämisen kannalta relevantti osamaailma

KUVIO 2.

Tutkimuksen kohdealue

**
Tutkimuksessa käsiteltävä julkisen vallan harjoittama rajoitus- ja edistämissääntely ei kata
luonnollisestikaan kaikkea sääntelyä, jolla voi olla vaikutus taiteilijan taiteelliseen toimintaan. Kun tarkastelu kiinnittyy ammattikuvataiteilijan ja julkisen vallan väliseen keskinäissuhteeseen, sen ulkopuolelle rajautuvat luonnollisesti kaikki puhtaasti yksityisten väliset
oikeussuhteet eli esimerkiksi taiteilijan ja galleristin sekä taiteilijan ja taideteoksen ostajan
väliset yksityisoikeudelliset sopimussuhteet.
Periaatteessa myös puhtaan yksityisoikeudellisten suhteiden tarkastelun voisi kiinnittää
julkiseen valtaan, sillä julkisen vallan ylläpitämä oikeusjärjestys luo pitkälti ne oikeudelliset
puitteet, joissa yhteiskunnan taloudellinen järjestys toimii. Niinpä yksityisten keskinäisetkin
oikeustoimet tapahtuvat aina julkisoikeudellisessa kehikossa siten, että ne ovat viimekädessä
yhteiskunnan ylläpitämän tuomioistuinlaitoksen ja muun pakkovallan avulla toimeenpantaJohdanto
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vissa.63 Näiden puhtaan yksityisoikeudellisten suhteiden vahvan dispositiivisuuden eli sopimuksenvaraisuuden vuoksi en kuitenkaan katso tarkoituksenmukaiseksi laajentaa tutkimuksessa käsiteltävää oikeussääntelyä näille osa-alueilla kuin viittauksenomaisesti eli siltä osin
kuin näitä yksityisoikeudellisia suhteita koskevan sääntelyn käsittely tukee muuta tarkastelua. Tästä rajauksesta johtuen puhtaasti julkisen vallan käyttöön kytkeytyvän sääntelyn, eli
esimerkiksi vero- ja rikosoikeudellisen sääntelyn, kohdalla lainopillisessa analyysissä edetään
syvemmälle ja yksityiskohtaisempiin kysymyksiin kuin esimerkiksi tekijänoikeussääntelyn
kaltaisen vahvasti yksityisautonomian kunnioittamiseen liittyvän sääntelyn yhteydessä64.
Ammattikuvataiteilijan ja julkisen vallan välistä keskinäissuhdettakin jäsentävästä sääntelystä olen valinnut tarkastelun kohteeksi osan, joka kattaa ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan ydinalueen. Tällöin rajoitussääntelyn osalta käsittelyn ulkopuolelle rajautuu
ennen muuta sellainen ihmisten toimintaa rajoittava sääntely, jossa toiminnan taiteellinen
luonne ei tuo sääntelyn tulkintaan ja systematisointiin olennaisesti uutta. Tällaista sääntelyä
on esimerkiksi ampuma-aselainsäädäntö, joka määrittää ampuma-aseen käyttöä osana performanssitaiteellista esitystä aivan samoin kuin se määrittää ampuma-aseen käyttöä muissakin tilanteissa.
Vastaavasti edistämissääntelyn käsittelyn ulkopuolelle rajautuu muun muassa taidealan
ammatillista koulutusta koskeva sääntely. En koe sen käsittelyä tutkimustehtäväni kannalta
tarkoituksenmukaiseksi, sillä taidealan ammatillinen koulutus sijoittuu tällä hetkellä lähtökohtaisesti varsinaista ammattimaista taiteellista toimintaa edeltävään aikaan etenkin, jos
koulutusta tarkastellaan tutkinnon suorittamisen sijaan ammatillisten valmiuksien kehittymisen kautta65. Edistämissääntelyn ulkopuolelle rajautuu myös yritysmuotoisen taiteellisen toiminnan edistämiseen liittyvä sääntely, sillä sen jäsentäminen on mielekkäämpi liittää
yritystoiminnan edellytysten edistämistä yleisesti koskevaan keskusteluun kuin taiteellisen
toiminnan erityispiirteitä koskevaan keskusteluun. Tämän rajauksen johdosta esimerkiksi
vero-oikeudellisten taiteen edistämistoimien yhteydessä ei käsitellä yritysverotukseen liittyviä erityiskysymyksiä.

63 Ks. Rotter 2008, s. 282–285; Becker 1982, s. 165–170.
64 Etenkin tekijänoikeussääntelyn osalta rajauksen tekoa helpottaa tieto siitä, että kuvataiteen tekijänoikeuskysymyksistä on valmisteilla tätä kirjoitettaessa oma erillistutkimuksensa (Rehbinder
2012).
65 Yhteiskunnassa harjoitettavalla taidealojen ammattikoulutuksella (tällä hetkellä etenkin
yliopistollisella taideopetuksella ja siihen liittyvällä taiteellisella tutkimuksella) on toki aivan
keskeinen rooli kuvataiteilijan ilmaisun ja ammattitaidon kehittymisessä. Koulutusta koskevan
oikeussääntelyn rajaamista tämän tutkimuksen ulkopuolelle helpottaa kuitenkin tieto siitä,
että aihetta on käsitelty aiemmissa tutkimuksissa (oikeustieteellisistä tutkimuksista ks. Arajärvi
1994; Arajärvi 2006; Rautiainen 2007; taidepoliittisista tutkimuksista ks. Karhunen & Rensujeff
2006).
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1.3 Aiempi tutkimus
1.3.1 Aiempi taidepoliittinen tutkimus
Tutkimusasetelma liittyy kiinteästi humanistis-yhteiskuntatieteelliseen taidepolitiikan tutkimukseen66. Suomessa sen keskiössä on ollut etenkin kulttuuripoliittisen sektoritutkimuksen piirissä harjoitettu taiteilijan asema -tutkimus, jonka puitteissa on 1970-luvulta lähtien
kartoitettu systemaattisesti kvantitatiivista tutkimusotetta käyttäen taiteilijakunnan määrää eri taiteenaloilla, taiteilijakunnan demografisia piirteitä, taiteilijakunnan koulutusta ja
ammatillista kehittymistä sekä taiteilijoiden tulonmuodostusta. Lisäksi tutkimuksissa on
usein tarkasteltu arviointitutkimuksen hengessä julkisen taide- ja taiteilijapolitiikan vaikutuksia taiteilijoiden toimeentuloon ja asemaan.67
Taiteilijan asema -tutkimuksissa on havaittu taiteilijoiden sosio-ekonomisen aseman
vaihtelevan voimakkaasti niin taiteenaloittain kuin yksittäisen taiteenalan sisällä. Tällöin
pitkittäistarkastelu on osoittanut kuvataiteilijoiden olevan vuosikymmenestä toiseen keskimääräiseltä tulotasoltaan heikoimmassa asemassa oleva taiteilijaryhmä, jonka tulotaso on
jäänyt pysyvästi voimakkaasti jälkeen muista korkeakoulutetuista suomalaisista.68 Viimeisimmässä suomalaisten taiteilijoiden tulonmuodostusta koskeneessa tutkimuksessa, joka
perustuu vuotta 2000 koskeneisiin tietoihin, kuvataiteilijoiden mediaanitulon havaittiin
olevan alle puolet korkeakoulutettujen palkansaajien mediaanitulosta ja sijoittuvan suhteellisen köyhyyden rajan (60 % koko väestön mediaanitulosta) tuntumaan69. Samalla kuvataiteilijoiden tulotason havaittiin pudonneen 1990-luvun alun ja vuoden 2000 välillä merkittävästi suhteessa muun väestön tulotasoon70.
Samaten pitkittäistarkastelu on osoittanut kuvataiteilijakunnan ammatinharjoittamismahdollisuuksien riippuneen koko toisen maailmansodan jälkeisen ajanjakson poikkeuksellisen vahvasti julkisen vallan taiteenedistämistoimista.71 Suomalaisten taiteilijoiden

66 Taidepolitiikan tutkimusta voidaan pitää yhtenä taiteensosiologian haarana. Taiteensosiologisella
tutkimuksella tarkoitetaan tavallisesti humanistisen taiteentutkimuksen ja sosiologisen
yhteiskuntatutkimuksen lähestymistapoja yhdistelevää tutkimusta, jossa taiteellista toimintaa
tarkastellaan liittäen se laajempaan yhteiskunnalliseen ympäristöönsä (ks. Sevänen 1998;
Sevänen, Saariluoma, Turunen & Eskola 1991). Yhteiskuntatieteellinen taidepolitiikan tutkimus
on myös nähtävissä erääksi yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluvan kulttuuripolitiikan tutkimuksen
osaksi, joka tutkii kulttuuria sen suppeassa taiteeksi samaistuvassa merkityksessä (kulttuurin
suppeasta ja laajasta määritelmästä ks. Pirnes 2008). Taidepolitiikan tutkimus tarkastelee tällöin
yhteiskunnassa harjoitettua taide- ja taiteilijapolitiikkaa, sen arvolähtökohtia ja vaikuttavuutta.
67 Karttunen 2002, s. 23–24. Olen itsekin osallistunut näiden tutkimusten tekoon työsken
nellessäni tutkijana valtion taide- ja taiteilijapoliittista sektoritutkimusta tekevässä Taiteen
keskustoimikunnan tutkimusyksikössä vuosina 2006–2009.
68 Kuvataiteilijakunnan sosio-ekonomisen aseman kehittymisestä ks. Hautala 1973, Karttunen
1988 ja Rensujeff 2003.
69 Rensujeff 2003, s. 89 ja 124. Tässä tutkimuksessa valokuvataiteilijoita ei sisällytetty kuva
taiteilijoiden luokkaan. Heidän kokonaistulonsa olivat hieman muita kuvataiteilijoita suuremmat.
70 Rensujeff 2003, s. 73.
71 Hautala 1973, Karttunen 1988; Rensujeff 2003.
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tulonmuodostusta vuonna 2000 koskeneessa tutkimuksessa kuvataiteilijat osoittautuivat taiteilijaryhmäksi, jolla apurahatulojen osuus kokonaistuloista oli kaikkein suurin, kun samaan
aikaan heidän taiteellisesta työstään saamat tulonsa olivat erittäin pienet. Tässä tilanteessa
kuvataiteilijoiden kokonaistulojen kehityksen havaittiin riippuvan käytännössä heille jaettavien apurahojen määrän ja suuruuden kehityksestä.72
Eräissä viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin hahmoteltu ulkomaisen kysynnän
kasvun voivan tulevaisuudessa irrottaa ainakin osan kuvataiteilijoista vahvasta sidoksesta
julkisen vallan taiteenedistämistoimiin73. Taiteen taloutta tutkineen hollantilaisen Hans
Abbingin termejä lainaten tämä voisi merkitä ainakin osan kuvataiteilijoista irtaantumista
kuvataidekenttäämme leimaavasta ”valtiontaiteilijuudesta”74. Varsinaista empiiristä tukea
tämäntyyppisen muutoksen tapahtumiselle Suomessa ei ole kuitenkaan esitetty.
Empiirisesti painottuneiden taiteilijan asema -tutkimusten ohella taidepolitiikan tutkimuksen piirissä on tehty Suomessa myös joitakin teoreettisemmin latautuneita tutkimuksia
taiteen ohjausjärjestelmien vaikutuksista taiteilijan taiteelliseen työskentelyyn. Tämän tutkimuksen aihepiirin kannalta merkityksellisiä näistä ovat muun muassa Jarmo Malkavaaran
patsaskiistojen analysointiin nojautuva tutkimus poliittis-hallinnollisen ohjausjärjestelmän
ja taidemaailman välisistä suhteista75, Vappu Lepistön tutkimus kuvataiteilijan taiteellisen
toiminnan sosiaalipsykologisista merkityksistä76, Merja Heikkisen tutkimus valtion taiteilijatuesta taiteilijan määrittelijänä77, Elina Jokisen tutkimus valtion apurahoituksen merkityksestä kirjailijoille78, Ilkka Heiskasen tutkimukset julkisen sektorin kulttuuripoliittisesta
ohjauksesta79, Leena-Maija Rossin tutkimus politiikkakäsityksen muutoksista 1980-luvun
suomalaisessa taidekeskustelussa80 sekä Risto Turusen ja Erkki Seväsen tutkimukset suomalaisen kirjallisuusjärjestelmän muotoutumisesta81. Ne osoittavat, kuinka julkisen vallan
taiteilijapoliittisilla toimilla, käsitteillä ja kategorioilla on merkittävä asema taiteellisen työn
toimintaympäristön muodostumisessa.
Myös eräistä keskeisistä kuvataidekiistoista on tehty tutkimuksia. Satu Silvanto on
esimerkiksi käsitellyt taiteensosiologisessa tutkimuksessaan vuonna 2000 Ecce Homo -näyttelyn yhteydessä käytyä keskustelua82. Juulia Jyränki on yhdessä Harri Kalhan kanssa vastaavasti
tarkastellut Kluuvin Galleriassa alkuvuodesta 2008 esillä olleeseen taiteilija Ulla Karttusen
Neitsythuorakirkko teokseen liittynyttä kohua83. Tutkimukset avaavat niitä mekanismeja,
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Rensujeff 2003, s. 73 ja 122.
Esim. Karttunen 2009, s. 31.
Abbing 2002, s. 99–101.
Malkavaara 1989.
Lepistö 1991.
Heikkinen 2007.
Jokinen 2010.
Esim. Heiskanen 1995, Heiskanen 2001, Heiskanen 2002; Heiskanen, Ahonen & Oulasvirta
2005.
Rossi 1999.
Sevänen 1994; Turunen 2003.
Silvanto 2002.
Jyränki & Kalha 2009.
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joiden kautta kiistanalaiset kuvataideteokset luovat yleisemmän tason puitteita arvostuksenvaraisista oikeus- ja moraalinormeista keskustelemiselle. Samalla ne kuvaavat niitä ongelmia,
joita taiteellisen ilmaisun kääntämiseen oikeuden kielelle väistämättä liittyy.84
Edellä käsitellyissä tutkimuksissa on tyypillisesti nojauduttu muun muassa Howard
S. Beckerin ja Pierre Bourdieun sosiologisiin teorioihin valtion toimien merkityksestä taiteen tuotantoon, jakeluun ja vastaanottoon. Niissä valtion katsotaan kykenevän edistämään intressejään taidemaailmassa ohjailemalla taiteen tuotantoa erityyppisten käskyjen ja
kieltojen taikka myöntämiensä tai pois ottamiensa materiaalisten ja symbolisten resurssien
kautta.85 Samalla valtion katsotaan takaavan muun muassa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä
ylläpitämällä sen, että erilaisten yhteiskuntaelämässä merkityksellisten arvoasemien haltijat
voivat viimekädessä todistaa olevansa niihin oikeutettuja86.
Samalla edellä käsitellyt tutkimukset ovat osallistuneet keskusteluun suomalaisen taidejärjestelmän funktionaalisen eriytymisen asteen kaventumisesta. Ne ovat vähintäänkin
implisiittisesti käsitelleet sitä, kuinka taidejärjestelmä on integroitu vähitellen yhä kiinteämmin niin yhteiskunnan poliittis-hallinnolliseen järjestelmään kuin sen markkinaperusteiseen
talousjärjestelmään. 1960-luvulta kohti nykypäivää kuljettaessa tämä tapahtui ensin hyvinvointivaltion rakentamisen, sitten sen laajentamisen ja lopulta sen vähittäisen kilpailutaloudellistamisen kautta.
Kuten taidepoliittisissa tutkimuksissa yleensä, tässäkin tutkimuksessa tarkastellaan taiteen ohjausjärjestelmien vaikutuksia taiteelliseen työhön. Tässä tutkimuksessa ohjausjärjestelmät liitetään kuitenkin lainopilliseen viitekehykseen, mitä Suomessa toteutetuissa taidepoliittisissa tutkimuksissa ei ole aiemmin tehty.

1.3.2 Aiempi oikeustieteellinen tutkimus
Oikeustieteellisen tutkimuksen viitekehyksessä tutkimustehtävä liittyy teemansa puolesta
viestintäoikeudelliseen tutkimukseen. Sen kohteena on viestintää sen eri muodoissa sääntelevä normisto. Viestintäoikeuden piirissä on julkaistu 2000-luvulla useita väitöstutkimuksia,
joilla on kosketuspinta tämän tutkimuksen aihepiiriin. Niiden eräänlaisena peruskysymyksenä on toisaalta julkisen moraalin ylläpitämisen ja toisaalta yksityisyyden suojaamisen tasapainoinen yhdistäminen viestinnän vapauteen ja viestinnän moniarvoisuuden turvaamiseen
sekä tähän jännitekenttään liittyvien vastuusuhteiden ratkaiseminen.87
84 Tältä osin tutkimus liittyy myös esimerkiksi transgressiivista taidetta koskevaan kuvataiteen tutkimukseen, josta tarkemmin ks. Julius 2002; Walker 1999; Dubin 1992.
85 Ks. esim. Becker 1982, s. 185 ja 191; Bourdieu 1985a, s. 12. Näiden teorioiden lähtökohtien
viimeaikaisesta edelleen kehittelystä ks. esim. van Maanen 2009, s. 207–236.
86 Bourdieu & Wacquant 1998, s. 139–141.
87 Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä viestintäoikeudellisista väitöstutkimuksista ovat
Riitta Ollilan ja Päivi Tiilikan tutkimukset sananvapauden ja yksityisyyden suojan välisestä
jännitteestä (Ollila 2001; Tiilikka 2007), Mikko Hoikan tutkimus sananvapaudesta Euroopan
unionin oikeudessa (Hoikka 2009) ja Riku Neuvosen tutkimus sananvapauden sääntelystä
Suomessa (Neuvonen 2012).
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Viestintäoikeudellisten tutkimusten kohteena ovat Suomessa olleet lähinnä niin lehdistön kaltaisten perinteisten kuin tietoverkkoja hyödyntävien uudempien joukkotiedotusvälineiden toimintaan liittyvät oikeuskysymykset88. Niiden käytännöllinen yhteys taiteelliseen
toimintaan liittyviin oikeuskysymyksiin on joukkoviestinnän ja taiteellisen ilmaisun eriävien
yhteiskunnallisten funktioiden ja toimintakulttuurien johdosta usein melko etäinen, vaikkakin viestintäoikeudellisen tutkimuksen piirissä kehitellyillä sananvapausjuridiikan yleisillä
opeilla on selvä yhteys taiteellista toimintaa koskevan sääntelyn jäsentämiseen.
Viimeaikaisessa suomalaisessa oikeuskeskustelussa sananvapausjuridiikan yleisiä oppeja
ovat systemaattisimmin käsitelleet omissa väitöstutkimuksissaan Mikko Hoikka89 ja Riku
Neuvonen90. Sananvapausjuridiikan yleisten oppien osalta tässä tutkimuksessa voidaankin
pitkälti tukeutua näissä tutkimuksessa hahmoteltuihin lähestymistapoihin. Tosin tässä tutkimuksessa perustuslain (PeL, 731/1999) taiteen vapautta koskeva perusoikeus (PeL 16.3 §) ja
sananvapausperusoikeus (PeL 12 §) nähdään kuitenkin Neuvosen tutkimukseen verrattuna
myös torjuntaoikeudelliselta ulottuvuudeltaan selvemmin itsenäisinä perusoikeuksina91.
Keskeisin systemaattisesti taiteellisen toiminnan suomalaista oikeudellista viitekehystä
tarkasteleva julkaisu on pääosin politiikan tutkijoiden ja sosiologien artikkeleista koostuva
kokoomateos Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet
haasteet92. Siinä voimassa olevan oikeuden tulkinta ja systematisointi jää kuitenkin ohueksi ja
88 Tähän tutkimusalueeseen viitataan toisinaan mediaoikeuden (media law, Medienrecht)
käsitteellä (ks. Tiilikka 2007, s. 83). Suomessa mediaoikeus käsitetään tällöin vahvasti joukko
viestintäkeskeisenä samaan aikaan, kun ulkomaisissa jäsennyksissä (etenkin angloamerikkalaisissa)
on yhä enemmän siirrytty viihdeteollisuuskeskeiseen media- & viihdeoikeus (media &
entertainment law) jäsennykseen (ks. esim. Smartt 2011). Englanninkielisessä keskustelussa
käytetään toisinaan myös communications law termiä ja saksankielisessä keskustelussa
Kommunikationsrecht termiä. Kaiken kaikkiaan tämä termien sekamelska kertoo nähdäkseni
siitä, kuinka erityyppiseen ilmaisemiseen kiinnittyvä oikeudellinen keskustelu hakee tällä
hetkellä aktiivisesti muotoaan ja rajojaan ilman, että sille olisi vielä selvästi muotoutunut omaa
paradigmaansa. Kansainvälisesti keskustelun voinee nähdä olevan esiparadigmaattisessa tilassa.
Suomessa keskustelussa on vasta otettu ensiaskeleet. Suomalaisen viestintäoikeuden kehityksestä
ks. Neuvonen 2010.
89 Hoikka 2009, s. 34–65.
90 Neuvonen 2012.
91 Neuvonen (2012, s. 150–155 ja 371–387) käsittelee taiteellista ilmaisemista rajoittavaa sääntelyä
sananvapausperusoikeuden näkökulmasta antamatta taiteen vapautta koskevalle perusoikeudelle
tässä yhteydessä kovinkaan suurta itsenäistä merkityssisältöä. Suomalaisen sananvapauskulttuurin
kehittämisen ja viestintäoikeuden koherenttiuden vaalimisen kannalta Neuvosen ratkaisu on
perusteltu. Siinä kuitenkin sivuutetaan nähdäkseni perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän koko
naisuuden kannalta jossakin määrin ongelmallisesti se, että perustuslainsäätäjä on kirjatessaan
taiteen vapauden itsenäiseksi perusoikeudeksi perustuslakiin selvästi myös mieltänyt sen itse
näisesti oikeudellisesti merkitykselliseksi kirjaukseksi (ks. Rautiainen 2007; samassa yhteydessä
kirjatun taiteen vapauden sisarperusoikeuden tieteen vapauden osalta ks. Miettinen 2001).
Osaltaan asia liittyy myös siihen, että perusoikeuksien keskinäissuhteiden jäsentämistä
koskevat yleiset opit ovat edelleen melko jäsentymättömiä etenkin niiltä osin, kun kysymys
on perusoikeusuudistuksen yhteydessä perustuslakiin otettujen ns. uusien perusoikeuksien
suhteesta niiden kanssa osin päällekkäisiin ns. perinteisiin vapausoikeuksiin.
92 Heiskanen, Kangas & Mitchell 2002.
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instituutioanalyysin jalkoihin. Samantyyppinen oikeudellisen tulkinnan ja systematisoinnin
ohuus leimaa edellistä selvästi suppeampaa opetusministeriössä laadittua Hannele Koivusen
ja Leena Marsion selvitystä Reilu kulttuuri93 kulttuuripolitiikan eettisestä ulottuvuudesta ja
kulttuurisista oikeuksista. Molemmissa julkaisuissa normiaineiston analyysin ohuus selittynee pitkälti sillä, ettei kummankaan pääsisällön laadintaan ole osallistunut oikeudellisen
koulutuksen saaneita henkilöitä. Näiden teosten olemassaolo kertoo kuitenkin taidepolitiikan kentällä vallitsevasta halusta käydä keskustelua oikeusnormeista.
Perinteistä oikeudenalajakoa ryhmittelyperusteena käyttäen suurin osa taiteilijan asemaan liittyvästä suomalaisesta oikeustutkimuksesta on käsitellyt immateriaalioikeuden
alaan kuuluvaa tekijänoikeutta94. Sen ohella Suomessa on tehty myös taitelijoita käsittelevää tai ainakin sivuavaa vero-oikeudellista ja sosiaalioikeudellista tutkimusta95, minkä lisäksi
taiteilijan ilmaisunvapautta on käsitelty muutamissa tutkimuksissa joko rikosoikeudellisesta
tai perusoikeudellisesta näkökulmasta96. Kaiken kaikkiaan taiteilijan asemaa koskevaa oikeudellista tutkimusta on Suomessa tehty kuitenkin verrattain vähän ja erittäin sirpalemaisesti,
eikä taiteilijan taiteellisen toiminnan oikeudellista toimintaympäristöä ole tätä tutkimusta
vastaavalla tavalla aiemmin tarkasteltu Suomessa kokonaisvaltaisesti oikeustieteellisessä viitekehyksessä97.
Monien oikeuskysymysten ohella varsinaisia tutkimuksia keskeisemmiksi tiedonlähteiksi ja keskustelunavaajiksi onkin Suomessa muodostunut viimevuosikymmenten aikana

93 Koivunen & Marsio 2006.
94 Kotimaisen tekijänoikeustutkimuksen klassikkona voidaan pitää T.M. Kivimäen teosta
Tekijänoikeus: Tutkimus kirjailijan, taiteilijan ja tiedemiehen oikeudesta teokseensa (Kivimäki
1948), jonka nimestä jo näkee taiteilijan sijoittuvan sen keskiöön. Myöhemmästä taiteellista
toimintaa koskevasta tekijänoikeuskeskustelusta ks. Oesch 1993; Salokannel 1997; Leppämäki
2006; Mylly, Karo & Lavapuro 2007.
95 Näistä töistä tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta keskeisimpiä ovat Terhi Aaltosen
oikeusvertaileva selvitys taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa
(Aaltonen 2000), Edward Anderssonin ja Katy Gyllströmin tutkimus kuvataiteilijoiden vero
tuksesta (Andersson & Gyllström 1982) sekä Tarja Pollarin tutkimus taide-esineen arvonlisä
verotuksesta (Pollari 2007).
96 Perusoikeudellista näkökulmaa edustavat muun muassa oma tutkimukseni taiteen vapautta
koskevasta perusoikeudesta (Rautiainen 2007), Timo Nyyssösen artikkeli visuaalisesta viestin
nästä sananvapauskäsitysten haasteena (Nyyssönen 2007) ja Mikko Hoikan tutkimus oikeudesta
omaan kuvaan (Hoikka 2004). Rikosoikeudellista näkökulmaa edustavat esimerkiksi perus
oikeusoikeusuudistusta edeltävälle ajalle sijoittuvat Jukka-Matti Laineen tutkimus Hannu
Salaman Juhannustansseja koskeneesta oikeusprosessista (Laine 1990), Lena Anderssonin
tutkimus taiteen ja kunnianloukkaussäännösten suhteesta (Andersson 1985) sekä Markku
Fredmanin tutkimus pornografiaa ja väkivaltakuvauksia koskevasta lainsäädännöstä (Fredman
1984). Tähän joukkoon voi sijoittaa myös Vivan Storlundin väitöskirjan tss-oikeuksista luovan
työn jäsentäjänä (Storlund 2002), vaikkakin tutkimus on vaikeasti paikannettavissa oikeus
tieteellisen keskustelun kentässä. Huomattava osa tästä perusoikeudellisesta ja rikosoikeudellisesta
tutkimuksesta on luonteeltaan oikeustieteellisiä opinnäytteitä.
97 Kuvataiteilijan taiteellista työtä kehystävää oikeudellista infrastruktuuria on käsitelty Suomessa
ennen kaikkea ammatissa toimiville taiteilijoille ja taideopiskelijoille suunnatuissa oppi- ja
opaskirjoissa, joita on julkaistu 1990-luvun alusta lähtien (esim. Väre 1990; Vainio 2006).
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voimakkaasti kasvanut erityyppisten viranomaisselvitysten joukko. Esimerkiksi kuvataiteeseen liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä on tarkasteltu seikkaperäisesti useissa viranomaisselvityksissä, joista laajin on kuvataiteen oikeuksia nimenomaisesti käsitellyt Tekijänoikeuskomitean VI osamietintö98. Taiteilijoiden verotuskysymyksiä on pohdittu samaan tapaan
seikkaperäisesti muun muassa Taiteilijain verotustyöryhmän muistiossa vuodelta 198599.
Kaikkein laajimmin selvitysten kohteena ovat olleet toimeentuloturvan eri muotoja käsittelevät sosiaalioikeudelliset kysymykset. Niitä on pohdittu toistuvasti jo Valtion taidekomitean100 ajoilta lähtien. Viimeaikaisia laajoja sosiaalioikeudellisia selvityksiä ovat olleet muun
muassa opetusministeriön asettamien Taisto-toimikuntien muistiot101, sosiaali- ja terveysministeriön asettaman apurahansaajien sosiaaliturvaa selvittäneen työryhmän raportti102
sekä taiteilijoiden toimeentuloturvaa selvittämään asetettujen selvitysmiesten raportit103.
Ulkomailla taiteilijan taiteellisen toiminnan oikeudellista viitekehystä on jäsennetty
oikeustutkimuksen puitteissa muun muassa Saksassa104 ja Yhdysvalloissa105. Etenkin saksalaisessa keskustelussa on keskusteltu sellaisista taiteellisen ilmaisun oikeudellisista erityispiirteistä, joilla on liittymäpintoja myös suomalaiseen keskusteluun. Kuvataiteellisen ilmaisun
jäsentämisen kannalta erityisen kiinnostavaa tuoretta saksalaista oikeustutkimusta edustavat
esimerkiksi Volker Boehme-Neßlerin tutkimukset, joissa hän pyrkii yhdistämään visuaalisen
kulttuurin tutkimusta ja viestintäoikeuden tutkimusta toisiinsa106.
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KM 1991:33.
Taiteilijain verotustyöryhmän muistio 1985.
KM 1965:A8.
Taisto-toimikunnan mietintö 1995, Taiteilijoiden työllistämistä ja sosiaaliturvaa selvittävän
toimikunnan (Taisto II) muistio 2000; Taisto II -toimikunnan seurantatyöryhmän muistio
2003.
Apurahansaajien sosiaaliturvaa selvittäneen työryhmän loppuraportti 2004.
Järvinen 2007; Cronberg 2010.
Esim. Fischer & Reich 2007; Ebling & Schulze 2007; vuodesta 2006 alkaen julkaistu Kunst und
Recht -lehti.
Esim. Merryman, Elsen & Urice 2007; Rotter 2008.
Boehme-Neßler 2005; Boehme-Neßler 2010. Suomalaisessa oikeustutkimuksessa tämäntyyppistä
näkökulma ei ole oikeastaan esiintynyt, ks. kuitenkin Turunen 2002.
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2 Rajoitus- ja edistämissääntelyn
jäsentämisen lähtökohdat

2.1 Perus- ja ihmisoikeudet sääntelyn tulkinnan ja
systematisoinnin kiinnekohtana
2.1.1 Sääntelyn ongelmakeskeinen analyysi
”[Oikeusperiaatteet] eivät toimi lainkäytössä ainoastaan nimenomaisesti muotoiltuina normeina, ratkaisuperiaatteina, joita kiperissä tapauksissa joudutaan punnitsemaan vastaperiaatteiden kanssa. Ne toimivat myös yleisinä oikeusperiaatteina osana oikeuskulttuuria, osana
oikeudellisten toimijoiden esiymmärrystä, heidän hiljaisena tekijän tietonaan. Olennaisinta
esimerkiksi perusoikeusperiaatteiden koherenssia luovassa ja policy-näkökulmia rajoittavassa
vaikutuksessa on juuri tämä puoli – –”
– Kaarlo Tuori, Oikeuden Ratio ja Voluntas –

Tämän tutkimuksen ytimessä on ammattikuvataiteilijoiden taiteelliseen toimintaan kohdistuvan rajoitus- ja edistämislainsäädännön lainopillinen analyysi. Lainopillisen tutkimuksen perustehtävä on perinteisesti jaettu kahteen osaan: oikeussäännösten sisällölliseen selventämiseen eli tulkintaan sekä oikeussäännösten keskinäisten suhteiden jäsentämiseen eli
systematisointiin. Tulkinta ja systematisointi ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään
tulkintakannanottojen nojautuessa muun muassa oikeusjärjestyksen systematiikkaan ja tuon
systematiikan vastaavasti nojautuessa oikeussäännösten tulkittuun sisältöön.
Tulkinnan ja systematisoinnin välinen suhde jäsentyy kuitenkin eri tavoin erilaisten tutkimuskysymysten kohdalla. Käsillä oleva ongelmakeskeisesti rakennettu tutkimuskysymys
johtaa kohti hieman toisentyyppisiä tutkimustehtäviä kuin normikeskeisesti rakennetut lainopillisen tutkimuksen tutkimuskysymykset. Ongelmakeskeinen tarkastelu painottuu väistämättä vahvemmin systematisointiin kuin tulkintaan, joka jää siten pinnallisemmaksi kuin
se jäisi normikeskeisessä tarkastelussa. Tätä selittää osaltaan se, että ongelmakeskeisen tutkimuksen äärellä yksittäisillä normeilla on vahvasti kaksoisrooli niin systematisoinnin tutkimusaineistona kuin tulkinnan tutkimuskohteina. Ennen kaikkea selitys on kuitenkin siinä,
että ongelmakeskeisessä tutkimuksessa yksittäisten normien määrä nousee helposti niin suureksi, ettei niiden kaikkien yksityiskohtainen tulkinta ole tutkimusekonomisesti järkevää1.

1

Kalliomaa-Puha 2007, s. 3.
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Ongelmakeskeisen tutkimustehtävän äärellä ei näin ollen pyritä mahdollisimman syvällisten yksittäisiä oikeusnormeja koskevien tulkintakannanottojen muotoiluun vaan sen
sijaan sellaiseen jotakin todellisuudessa esiintyvää ongelmaa tai ilmiötä ympäröivän oikeusnormien joukon systematisointiin eli kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja selittämiseen, jota
normikeskeinen tutkimustehtävä ei voi tavoittaa. Tällöin oikeusnormien tulkintaa koskevia
osakysymyksiä tutkitaan vain niin pitkälle kuin on kokonaisuuden kannalta tarpeen2. Sen
mikä on kokonaisuuden kannalta tarpeen määrittää puolestaan tutkimustehtävä ja sen rajaukset.
Puhuttaessa normilähtöisen lainopillisen tutkimuksen systematisointitehtävästä tullaan tutkimusongelman sisältävän oikeudenalan yleisiin oppeihin. Tietyn oikeudenalan
sisälle sijoittuvassa normilähtöisessä lainopillisessa tutkimuksessa oikeusnormien systematisoinnilla otetaan käytännössä kantaa tuon oikeudenalan yleisten oppien sisältöön. Ongelmakeskeisessä lainopissa tuontyyppinen näkökulma lähestyä systematisointia ei toimi, sillä
ongelmakeskeinen lainoppi on jo määritelmänsä mukaan nimenomaisesti katkaissut siteensä
johonkin nimenomaiseen oikeudenalaan ja siten myös pitäytymiseen pelkästään tuon oikeudenalan yleisissä opeissa.
Ongelmakeskeisessä lainopissa systematisoinnin pohjaksi on otettava sellaiset tarkasteltavan ongelmakokonaisuuden kannalta relevantit systematisointiperiaatteet, jotka jäsentävät
ongelmakokonaisuutta ja mahdollisimman pitkälti läpileikkaavat sen. Näiden avulla ongelmakokonaisuus sitten niin rajataan kuin systematisoidaan. Näin ymmärrettynä ongelman systematisointiin käytettävillä periaatteilla on samantyyppinen oikeuden koherenssia koossapitävä tehtävä kuin oikeudenalojen yleisillä oikeusperiaatteilla ja oikeuskäsitteillä3.
Systematisointiperiaatteiden avulla tarkastelun kohteena olevasta oikeusjärjestyksen
osasta muodostetaan koherentti eli sisäisesti johdonmukainen kokonaisuus. Periaatteet
kokoavat systematisoitavalle normiaineistolle yhteisiä sisällöllisiä lähtökohtia, jotka avaavat oikeusjärjestyksen yhteyksiä yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin ja moraalinormeihin.
Ongelmakeskeisessä tutkimuksessa näiden käsitteiden tai periaatteiden avulla otetaan pysäytyskuva käsiteltävään ongelmakokonaisuuteen nivoutuvasta jatkuvassa liikkeessä olevasta
oikeuden pintarakenteesta4. Tällöin periaatteilla myös luodaan tai vähintäänkin tunnistetaan systematisoinnin kohteeseen liittyvän normiaineiston koherenssia5, vaikkakin tämän2
3
4

5
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Linnakangas 1984, s. 4.
Oikeudenalojen yleisten oikeusperiaatteiden ja oikeuskäsitteiden funktioista ks. Tuori 2007, s.
133–166.
Kaarlo Tuorin kriittiseen oikeuspositivismiin sisältyvä oikeuden tasomalli lähtee siitä, että
oikeudessa on normatiivinen pinta sekä sitä selittävä ja jäsentävä syvärakenne, joiden väliin sijoittuu vielä eräänlaista oikeudellista esiymmärrystä kantava oikeuskulttuuri. Oikeuden tasojen
välinen vuorovaikutus on Tuorin mukaan pinnalta syvemmälle tapahtuvaa sedimentaatiota ja
päinvastaisessa suunnassa ilmenevää konstituutiota. Ks. Tuori 2000, s. 163–233.
Normiaineiston koherenssin luomisella tai tunnistamisella tarkoitan sitä, että systematisointiperiaatteet toimivat tietyn normiaineiston oikeuskulttuurisina referenssipisteinä (ks. Karhu
2003, s. 845). Oikeusnormeja voidaan pitää koherentteina silloin, kun ne ilmentävät samaa
yleistä periaatetta tai keskenään yhteen sopivia periaatteita. Tällöin oikeusnormien koherenssi
on periaatteiden takaamaa ja välittämää yhteensopivuutta, sisäistä johdonmukaisuutta. (Tuori
2007, s. 123).
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tyyppinen oikeuden koherenssin luominen tai tunnistaminen on toimintana vähintään yhtä
vahvasti kytköksissä koherenssin olemassaoloa vakuuttelevan systematisoijan uskottavuuteen kuin koherentiksi väitetyn normijoukon ominaisuuksiin, sillä jo paikallisenkin oikeuden koherenssin verifioiminen tai falsifioiminen on empiirisestä näkökulmasta liki mahdoton tehtävä6.
Periaatteessa ongelmakokonaisuuden systematisointiin voidaan käyttää mitä tahansa
käsitteitä tai periaatteita; toisin sanoen ne voivat olla oikeusjärjestykseen rakenteistuneita
tai rakenteistumattomia. Oikeusjärjestykseen rakenteistuneiden eli oikeusjärjestyksen antamaa institutionaalista tukea nauttivien periaatteiden käytössä on kuitenkin se etu, että niitä
voidaan samalla käyttää niin ongelmakokonaisuuteen kuuluvien normien tulkintaan kuin
oikeuskulttuurin piirissä tapahtuvaan oikeudellisten systematisointiskeemojen välisen dialogin rakentamiseen. Seppo Laakson ajatteluun tukeutuen systematisointiskeemojen välistä
dialogia voinee kuvata keskusteluksi oikeudelliseen tulkintaan vaikuttavien periaateluonteisten etsintä- ja täydennysnormien sisällön määrittelytavoista7.
Mahdollisuus käyttää oikeusjärjestykseen rakenteistuneita periaatteita systematisoinnin
ohella myös tulkintaan juontuu luonnollisesti siitä, että oikeusjärjestykseen rakentuneistuneilla käsitteillä ja periaatteilla on sellaista oikeuden sisäistä normatiivista argumentaatioarvoa, jota siihen rakenteistumattomilla käsitteillä ja periaatteilla ei ole. Koska kaikkien
oikeusjärjestykseen rakenteistuneiden periaatteiden argumentaatioarvo ei ole kuitenkaan
samanlainen, tulkinnan yhteydessä tulee selvitettyä samalla oikeusjärjestykseen rakenteistuneen periaatteen systeemiarvo. Vasta systematisointiperiaatteen käyttö tulkintaan näet
osoittaa, onko periaate systeemisesti merkittävä oikeudellista tulkintaa vahvasti ohjaava johtava periaate vai onko sen vaikutus tulkintaan vähäisempi ja ehkä vain tietyntyyppisiin tilanteisiin liittyvä.8 Samoin se selventää myös sitä, miten periaatteen argumentatiivinen arvo
lainsäätämistoimintaan liittyvässä tulkinnassa mahdollisesti eroaa sen argumentatiivisesta
arvosta lainsoveltamistoimintaan liittyvässä tulkinnassa.

2.1.2 Kansalliset perusoikeudet analyysin kiinnekohtina
Tutkimusongelman kytkeytyessä julkisen vallan ja yksityisen henkilön väliseen suhteeseen on luontevaa lähestyä oikeudellista tulkintaa ja systematisointia perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Sen puitteissa tutkimuksessa sivutaan erästä keskeisimmistä viimeistään
1990-luvun perusoikeusuudistuksen yhteydessä syntyneen uuden perusoikeusparadigman
oikeustutkimukselle ja oikeudelliselle systematiikalle asettamaa haastetta. Toisin sanoen
6
7
8

Koivisto 2011, s. 44–46.
Ks. Laakso 1990, s. 252–256.
Periaatteiden argumentaatioarvon määrittymisestä ks. Pöyhönen (nyk. Karhu) 1988, s. 23–27 ja
193. On sinänsä syytä huomata, että periaate ei koskaan ole (jo luonteensa vuoksi) ehdoton ja sen
johdosta systeemiulottuvuudessa vahvempi periaate voi aina tulkintatilanteessa potentiaalisesti
joutua väistymään systeemiulottuvuudessa heikomman tieltä. Periaatteen ratkaisuarvo on näet
tulkintatilanteessa aina tilannesidonnainen ja siten tuon nimenomaisen tulkintatilanteen erityi
sille olosuhteille alisteinen. (Rytter 2000 s. 243; Kavonius 2001 s. 23.)
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sitä, kuinka uusi perusoikeusparadigma johtaa monien perusoikeuksien kohdalla lähes väistämättä oikeudenalajaotuksen ylittäviin kysymyksenasetteluihin nähdessään perusoikeudet
sellaisina hyvän yhteiskunnan tuntomerkkeinä, joiden perusteella kaikki oikeudelliset suhteet olisi oikeudenalajaotuksen rajat ylittäen jäsennettävä9.
Perusoikeusuudistuksen esitöissä todettiin, että perusoikeuksien ilmaistessa yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyjä perusarvoja, niiden vaikutuksen tulee säteillä koko yhteiskuntaan10. Tätä on kuvattu toteamalla, että 1990-luvun perusoikeusuudistuksen myötä perusoikeusnormit eivät ole enää ainoastaan julkisoikeuden vaan sen sijaan koko oikeusjärjestyksen
perusnormisto, jolla on vähintään oikeusperiaatteina läpäisyvaikutus jopa siviilioikeuden
ydinalueella11. Tämäntyyppinen ajattelu tuo nähdäkseni suomalaista perusoikeuskulttuuria kohti yhdysvaltalaista valtiosääntökulttuuria, jonka eräänä erityispiirteenä pidetään sitä,
kuinka kaikessa oikeudenkäytössä voidaan operoida valtiosääntöoikeudellisin argumentein,
jotka haetaan useimmiten perusoikeussäännöstöstä12.
Ajatus perusoikeuksien läpäisyvaikutuksesta kaikilla oikeuden alueilla on herättänyt
paikoin voimakastakin oikeusjärjestyksen ylikonstitutionalisoitumista koskevaa kritiikkiä13.
Tuo kritiikki pohjautuu nähdäkseni pitkälti näkemykselle siitä, että perusoikeuksien oikeusvaikutus olisi kaikilla oikeuden aloilla samanlaista ja että kaikki oikeudenalat jakaisivat
yhtäläiset oikeuslähdeopilliset sitoumukset. Itse pidän tällaista kritiikkiä virheellisenä, sillä
väite perusoikeusnormien mieltämisestä koko oikeusjärjestyksen perusnormistoksi ei sisällä
väitettä siitä, että perusoikeusnormien aineellinen ala kattaisi aivan kaiken oikeudellisen toiminnan taikka että perusoikeusnormit saisivat kaikissa oikeuskysymyksissä oikeusvaikutuksensa samanlaisen mekaniikan kautta. Näkemyserojen taustalla lienee myös se, ettei oikeus- ja
yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa ole yhtä kaikkien jakamaa käsitystä siitä, mitä perus- ja
ihmisoikeusnormit ovat ja mihin niitä pitäisi käyttää14.
Ajatukseen perusoikeuksista oikeusjärjestyksen perusnormistona nojautuen perus- ja
ihmisoikeusnormisto on asetettavissa ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan oikeudellista infrastruktuuria jäsennettäessä siksi kiintopisteeksi, johon oikeusnormien tulkintaa
ja systematisointia koskevat kannanotot kiinnitetään ja jonka suhteen niiden oikeellisuutta
tulee arvioida. Käytännössä perus- ja ihmisoikeusnormit näyttäytyvät tällöin ennen kaikkea normiristiriitojen ratkaisemiseen niin lakia säädettäessä kuin sovellettaessa käytettävinä
optimointikäskytyyppisinä periaatteina. Samalla systematisointifunktionsa avulla ne ylläpi-

9
10
11
12

Uudesta perusoikeusparadigmasta ks. Karapuu 1999, s. 64; Husa 2004, s. 83–120.
HE 309/1993 vp, s. 29.
Viljanen 2002a, s. 26. Perusoikeuslähtöisestä siviilioikeudesta ks. Pöyhönen (nyk. Karhu) 2000.
Vile 1993, s. 113; Husa 1998 s. 168. On toki huomattava, että yhdysvaltalainen ja suomalainen
perusoikeusajattelu poikkeavat monissa kohdin toisistaan (esimerkiksi perusoikeuden aineellisen
alan määrittely nojautuu yhdysvaltalaisessa ajattelussa sisäisten rajojen teorialle ja suomalaisessa
ulkoisten rajojen teorialle).
13 Esim. Husa 2003.
14 Marie-Bénédicte Dembour (2010) esimerkiksi jakaa ihmisoikeuskeskustelua käyvät neljään kouluun (luonnonoikeudelliseen kouluun, deliberatiiviseen kouluun, protestikouluun ja diskurssikouluun), joiden edustajat eivät jaa yhteistä käsitystä ihmisoikeuksien olemuksesta ja käyttötavoista.
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tävät oikeusjärjestyksen sisäistä koherenssia. Ollessaan yhteydessä yhteiskunnan keskeisiin
moraaliperiaatteisiin ne myös ylläpitävät oikeudellisen pakkovallan legitimiteettiä.
Periaatteina perus- ja ihmisoikeusnormeille on ehdottomuuden sijaan useimmissa tilanteissa ominaista tilannesidonnainen tärkeyden tai painoarvon ulottuvuus15. Toisin sanoen
niiden velvoittavuus on muun muassa vastakkaisen suuntaisten periaatteiden rajaamaa ja
niihin tukeutuminen merkitsee niiden tasapainottamista eli punnitsemista suhteessa muihin vastaavantyyppisiin normeihin16. Tilanne on näin siitäkin huolimatta, että perusoikeusnormit on useimmiten formuloitu semanttisesti sääntötyyppisen ehdottoman oikeuden
muotoon. Käytännössä perusoikeudella onkin usein kaksoisluonne siten, että siinä yhtyvät
säännön ja periaatteen ulottuvuudet.
Robert Alexy käyttää perusoikeusteoriassaan tästä esimerkkinä Saksan perustuslain taiteen vapautta koskevaa säännöstä ”Kunst – – sind frei. – –” (Grundgesetz Art. 5 Abs. 3).
Alexyn mukaan säännöksen sääntöelementti näkyy siinä, että se lähtökohtaisesti merkitsee
ehdotonta oikeutta harjoittaa taidetta julkisen vallan siihen puuttumatta. Kääntäen säännös
siis merkitsee julkiselle vallalle asetettavaa ehdotonta kielto puuttua taiteelliseen ilmaisuun.
Tällaista ehdotonta, rajoittamatonta oikeutta joudutaan kuitenkin Alexyn mielestä väistämättä täydentämään normiin punninnan ja periaatteen elementin lisäävällä rajoitusklausuulilla, vaikkei tällaista rajoitusklausuulia eksplisiittisesti perusoikeussäännöksessä luekaan.
Tällöin taiteen vapausnormi saa seuraavan muodon: julkisen vallan puuttuminen taiteenharjoittamiseen on kiellettyä, jollei sen rajoittaminen perustu lailla asetettuun valtuutukseen
tai ole tarpeellista sellaisen vastakkaisen valtiosääntöisen periaatteen toteuttamiseksi, joka
tapauksen olosuhteissa syrjäyttää taiteen vapaan harjoittamisen periaatteen.17
Näin julkiselle vallalle asetettu ehdoton sääntötyyppinen kielto puuttua taiteelliseen
toimintaan suhteellistuu painoarvon ulottuvuuden omaavaksi valtiosääntöoikeudelliseksi
optimointikäskyksi. Seppo Laakson ajattelua soveltaen tällaisen optimointikäskyn omaisen
abstraktin perusoikeusnormin voi mieltää toimivan usein varsinaisen ratkaisunormin sijaan
toisaalta etsintänormina, joka ohjaa ratkaisijan tapaa oikeudellistaa käsillä oleva tilanne ja
valita ratkaisuun käytettävä normiaineisto, ja toisaalta täydennysnormina, joka velvoittaa

15 Sanottu ei kuitenkaan poissulje sitä, etteivätkö perusoikeudet näyttäytyisi joissain tilanteissa jokotai tyyppisinä sääntöinä. Se missä määrin perusoikeudet näyttäytyvät sääntöinä ja missä määrin
periaatteina määrittyy loppujen lopuksi tarkastelun kohteen perusteella. Perusoikeuksien sääntöperiaate ulottuvuutta koskevaa keskustelua on käyty niin kansainvälisesti kuin kotimaisessakin
oikeuskeskustelussa runsaasti ks. esim. Alexy 2002, s. 47–48; Länsineva 2002, s. 95–99; Scheinin
1991, s. 29–35; Pöyhönen 1988, s. 40–69.
16 Ks. Scheinin 1991, s. 30–31. Kuten Juha Karhu (aik. Pöyhönen) huomauttaa tasapainottaminen ei
tapahdu vain periaateluonteisten normien välillä vaan sen sijaan myös suhteessa sääntötyyppisiin
normeihin: periaate voi yksittäistapauksessa ohittaa (ei-ankaran) säännön, jos periaatteella on
suurempi painoarvo kuin sääntöä ylläpitävillä sisällöllisillä periaatteilla ja muodollisen sääntelyn
arvoilla (Pöyhönen 1988, s. 42–69).
17 Alexy 2002, s. 84–86. Ks. myös Miettinen 2001, s. 73–75. Alexyn esimerkin tulkinnassa on
muistettava, ettei Alexy tässä yhteydessä käsittele sitä, mitä edellytyksiä (periaateluonteisen)
perusoikeusnormin lailla rajoittamiseen liittyy.
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täyttämään laadullisesti perusoikeusnormin asettamat vaatimukset ilman, että perusoikeusnormi itsessään kuitenkaan osoittaisi yksittäiseen tapaukseen yksiselitteistä vastausta18.
**
Suomessa ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan rajoitus- ja edistämissääntelyllä luotua toimintaympäristöä jäsentävät perustuslain taiteen vapautta koskevan perusoikeuden (PeL
16.3 §) lisäksi erityisesti yleisen ilmaisunvapauden turvaava sananvapausperusoikeus (PeL 12
§) ja toimeentulonhankkimismuodon vapauden turvaava elinkeinonvapausperusoikeus (PeL
18 §).
Perusoikeusuudistuksen yhteydessä 1990-luvulla perustuslain perusoikeusluetteloon
lisättiin taiteen vapautta koskeva perusoikeus kirjaamalla perustuslakiin ”taiteen - - vapaus
on turvattu” (PeL 16.3 §). Säännös muistuttaa läheisesti edellä siteerattua Alexyn käsittelemää Saksan perustuslain taiteen vapautta koskevaa säännöstä (Grundgesetz Art. 5 Abs.
3)19. Oikeudellisen systematiikan kannalta on kuitenkin merkille pantavaa, että Saksassa
perusoikeussäännös on kirjattu yleisestä ilmaisunvapaudesta säätävän säännöksen yhteyteen
(Grundgesetz Art. 5 Abs. 1–2) ja se on semanttiselta asultaan puhtaan vapausoikeuslähtöinen kuvatessaan taiteen olevan vapaa. Suomessa perusoikeussäännös on sen sijaan liitetty
osaksi sivistyksellisiä oikeuksia (PeL 16 §) ja sen semanttinen asu on hyvinvointioikeudellisempi kuvatessaan taiteen vapauden olevan turvattu. Niinpä Suomessa taiteen vapaus on
nähtävissä sananvapauteen kietoutuvan vapausoikeuden ohella myös muihin sivistyksellisiin
oikeuksiin liittyvänä hyvinvointivaltiollisena tss-oikeutena20.
Tällöin taiteen vapautta koskeva perusoikeus asettaa ensinnäkin julkiselle vallalle velvollisuuden olla puuttumatta taiteelliseen ilmaisuun. Toisin sanoen se velvoittaa tarkastelemaan
kaikenlaista puuttumista taiteelliseen ilmaisemiseen perusoikeuksin rajoittamista koskevien
oppien kautta. Tämän lisäksi perusoikeus luo hyvinvointioikeudellisen ulottuvuutensa
kautta julkiselle vallalle valtiosääntöiseksi optimointikäskyksi miellettävän velvollisuuden
taiteen valmistamisen, jakelun ja vastaanoton riittävien materiaalisten edellytysten turvaamiseen taidemaailman autonomisuuden periaatetta kunnioittaen.21
Sananvapaus on vanhimpia klassisia vapausoikeuksia. Perusoikeutena se luo jokaiselle
oikeuden mielipiteenvapauteen sekä oikeuden vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia

18 Laakso 1990, s. 252–256.
19 Taiteen vapaus on vastaavalla tavalla mainittu myös useiden muiden maiden perustuslakien
perusoikeusluetteloissa. EU:n jäsenvaltioista se on mainittu ainakin Espanjan, Italian, Itävallan,
Kreikan, Latvian, Portugalin, Puolan, Saksan, Slovakian, Slovenian, Tsekin, Unkarin ja Viron
perustuslaeissa (Rautiainen 2007, s. 17).
20 Taiteen vapautta koskevan perusoikeussäännöksen muotoutumisesta perusoikeusuudistusta
edeltäneessä valtiosääntökeskustelussa ja perusoikeusuudistuksen yhteydessä ks. Rautiainen
2007, s. 57–61.
21 Olen käsitellyt perusoikeutta seikkaperäisesti julkaisussa Taiteen vapaus perusoikeutena
(Rautiainen 2007) jakamalla perusoikeusnormin oikeusvaikutukset torjuntaoikeudelliseen ja
turvaamisoikeudelliseen komponenttiin. Taiteen vapaus kytkeytyy monin paikoin samassa PeL
16.3 §:ssä turvattuun rinnakkaiskäsitteeseensä tieteen vapauteen, josta ks. Miettinen 2001.
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viranomaisten siihen oikeudettomasti puuttumatta. Sisältö-, väline- ja menetelmäneutraali säännös on käsitetty ytimeltään poliittiseksi perusoikeudeksi, jonka ensisijaisena
tarkoituksena on turvata edellytykset kansanvaltaisen yhteiskunnan perusteisiin kuuluvalle vapaalle kansalaiskeskustelulle.22
Sananvapausperusoikeuteen sisältyy myös yleinen ennakkosensuurin kielto, sillä
perusoikeussäännöksen sanamuodon mukaisesti ilmaisemisen on voitava tapahtua
”kenenkään sitä ennakolta estämättä”. Näin ollen perusoikeus estää viestin ennakkotarkastustehtävien osoittamisen viranomaisten sijasta myös yksityisille henkilöille tai
yhteisöille.23 Perusoikeussäännös ei sen sijaan kiellä sananvapauden käytön jälkikäteistä
valvontaa esimerkiksi rikos- ja vahingonkorvauslainsäädännön keinoin, vaan ainoastaan
velvoittaa ottamaan asianmukaisesti perusoikeuksien rajoittamista koskevien oppien
mukaisesti huomioon seuraamuksiin liittyvät vaikutukset sananvapauden käyttämiselle. Tähän liittyy muun muassa velvoite suhteuttaa sananvapauteen puuttuminen tuota
puuttumista perusteleviin oikeushyviin ja käyttää näiden oikeushyvien suojeluun sananvapauteen mahdollisimman vähän puuttuvia keinoja24.
Suomalaisessa sananvapausajattelussa sananvapausperusoikeuteen sisältyy myös
julkiselle vallalle aktiivisen toimintavelvoitteen perustava ulottuvuus. Julkisen vallan
on varmistettava, että yksilöillä on myös tosiasialliset mahdollisuudet sananvapautensa
käyttämiseen ryhtymällä esimerkiksi viestinnän moniarvoisuutta turvaaviin toimiin.
Sananvapausperusoikeuden ja taiteen vapautta koskevan perusoikeuden tulkinta
on niiden abstraktiudesta johtuen korostuneen kontekstuaalista ja riippuu monista eri
seikoista. Niinpä kiinteiden eli aina ja kaikissa tilanteissa pätevien rajojen määrittäminen perusoikeuksille on mahdotonta: niin taiteellisen kuin muunlaisenkin ilmaisemisen hyväksyttävyys määrittyy vahvasti tietyssä ajassa ja paikassa riippuen muun muassa
ilmaisun tavasta, sisällöstä, luonteesta, kohteesta, tyylistä ja paikkansapitävyydestä25.
Sananvapausperusoikeus ja taiteen vapautta koskeva perusoikeus myös limittyvät
monin paikoin toistensa kanssa. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä taiteen vapauden ja
sananvapauden kiinteää yhteyttä korostettiinkin jopa niin pitkälle, että lainvalmisteluasia
kirjoista ei lainkaan ilmene taiteen vapautta koskevaan perusoikeussäännökseen liittyen,
mitä sellaisia oikeuksia, joita ei ole johdettavissa suoraan perustuslain sananvapausperus

22 HE 309/1993 vp, s. 56; Manninen 1999; Ollila 2004, s. 18–24; Viljanen 2002b. Riku
Neuvonen (2012) on tosin arvostellut suomalaisen sananvapausajattelun oikeudellista kehitystä
käsitelleessä väitöstutkimuksessaan muun muassa sananvapauskäsitykseemme sisältyviä
ajatuksia neutraaliudesta ja poliittisen viestinnän sijoittumisesta ydinalueelle asioiden liiallisesta
yleistämisestä. Koska Neuvonen on omassa tutkimuksessaan käsitellyt sananvapausperusoikeuden
ulottuvuuksia seikkaperäisesti, en itse käsittele tässä yhteydessä niitä kuin suppeasti.
23 Oikeuskirjallisuudessa on toisinaan katsottu ennakkoesteiden kielto sellaiseksi sääntötyyppiseksi
perusoikeusnormiksi, josta ei ole mahdollista poiketa missään tilanteessa (esim. Saraviita
2005, s. 390). Tietoverkkoympäristössä tapahtuvaa viestintää koskeva keskustelu on kuitenkin
nähdäkseni osoittamassa myös ennakkoesteiden kiellon periaatetyyppiseksi perusoikeudeksi,
joskin tällöinkin se on nähtävä periaatteena hyvin painavaksi.
24 Ks. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Niskasaari ym. v. Suomi 6.7.2010.
25 Ks. Tiilikka 2008, s. 17.
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oikeudesta, se sisältää. Tämä siitäkin huolimatta, että lainvalmisteluasiakirjoissa on todettu
taiteen vapaudella olevan tällainen sananvapaudesta riippumaton ulottuvuus26.
Taiteen vapauden ja sananvapauden limittymisalueella on pääsääntöisesti hyödytöntä
ja keinotekoista eritellä sitä, mitkä perusoikeussubjektin oikeudet ja julkisen vallan velvollisuudet johtuvat perustuslain 12 §:stä ja mitkä sen 16.3 §:stä, sillä käytännössä oikeudet ja velvollisuudet juontuvat ennen kaikkea perusoikeuksien yhteisvaikutuksesta. Etenkin torjuntaoikeudellisen suojan yhteydessä päädytään useimmiten täysin samanlaiseen lopputulokseen
riippumatta siitä kumpaan perusoikeuteen oikeudellinen argumentaatio kiinnitetään27.
Paikoin sananvapausperusoikeus ja taiteen vapautta koskeva perusoikeus antavat kuitenkin
eriasteista suojaa johtuen niiden erilaisista funktioista, ydinalueiden eroavuuksista ja taiteen
vapautta koskevan perusoikeuden rajoituslausekkeettomuudesta28.
Elinkeinovapausperusoikeus turvaa jokaiselle oikeuden hankkia toimeentulonsa
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Näin ollen säännös suojaa yksilön itsemääräämisoikeuden erästä ulottuvuutta eli vapautta valita muoto ja keino, jolla yksilö
haluaa toimeentulonsa hankkia. Kun oikeus päättää toimeentulon hankkimisen muodosta käsitetään vapausoikeudeksi niin, perusoikeussäännöksessä tarkoitettu vapaus on
ennen kaikkea vapautta lainsäädännön, viranomaisten ja yksityisten tahojen asettamista
esteistä toimeentulon hankkimiselle. Käytännössä elinkeinovapausperusoikeuden oikeusvaikutuksena on tällöin rajata julkisen vallan mahdollisuuksia asettaa erityyppisiä

26 Ks. HE 309/1993 vp, s. 64–65; SiVL 3/1994 vp, s. 3. Riku Neuvonen (2012, s. 150) tosin katsoo,
ettei taiteen vapaudella ole lähtökohtaisesti sananvapaudesta erillistä torjuntaoikeudellista
ulottuvuutta. Neuvosen näkemyksen mukaan taiteen vapaus ja sananvapaus eroavat tällöin
toisistaan vain niistä juontuvien julkisen vallan positiivisten toimintavelvoitteiden osalta.
Neuvosen kanta liittyy kiinteästi hänen näkemyksiinsä suomalaisen sananvapausdoktriinin
kehittämisestä sisältöperusteisempaan suuntaan.
27 Näkemykseni eroaa Saksan valtiosääntötuomioistuimen omaksumasta lähtökohdasta
lähestyä Saksan perustuslaissa perusoikeuksina turvattuja taiteen vapautta (Grundgesetz
Art. 5 Abs. 3) ja sananvapautta (Grundgesetz Art. 5 Abs. 1). Valtiosääntötuomioistuin on
oikeuskäytännössään erotellut oikeudet tiukasti toisistaan ja katsonut taiteen vapauden olevan
lex specialis suhteessa yleiseen sananvapauteen (ks. esim. BVerfGE 30, 173). Näin tuomioistuin
on etenkin viimeaikaisissa ratkaisuissaan lähestynyt taiteellista toimintaa yksinomaan taiteen
vapautta koskevan perusoikeuden pohjalta (ks. BVerfGE 119, 1). Erottelun on sinänsä tehnyt
mahdolliseksi se, että valtiosääntötuomioistuin on oikeuskäytännössään kehittänyt aktiivisesti
jo 1970- ja 1980-luvuilla taiteen vapauden sisältöä johtaen sitä yleisestä sananvapaudesta. Koska
Suomessa sen sijaan taiteen vapautta koskeva perusoikeus on tällä hetkellä hyvin kehittymätön
ratkaisuperuste, saksalainen lähestymistapa ei ainakaan tällä hetkellä sovellu Suomeen. En ole
kuitenkaan valmis menemään tulkinnassani niin pitkälle kuin Neuvonen (2012, s. 150), joka kiistää
lähes täysin sananvapausperusoikeuden ja taiteen vapausperusoikeuden torjuntaoikeudellisten
ulottuvuuksien eron. Oma näkemykseni taiteen vapauden ja sananvapauden suhteesta sijoittuu
näin ollen Neuvosen näkemyksen ja saksalaisen näkemyksen väliin.
28 Sananvapausperusoikeuteen liittyy erityinen rajoituslauseke (kvalifioitu lakivaraus), jonka
mukaan lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä
rajoituksia (PeL 12.1 §).
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lupajärjestelyjä elinkeinonharjoittamisen ennakkoedellytykseksi29. Perusoikeussäännös
käytännössä estää esimerkiksi taiteilijan ammatin luvanvaraistamisen30.
Koska elinkeinovapausperusoikeuteen ei sisälly julkiselle vallalle toimintavelvoitteita asettavaa positiivisen vapauden ulottuvuutta, se ei kuitenkaan luo kellekään subjektiivista oikeutta valitsemaansa työhön tai edes työhön ylipäänsä. Perusoikeusuudistusta
koskeneissa lainvalmisteluasiakirjoissa julkisen vallan positiiviset toimintavelvollisuudet näet
suljettiin pitkälti pois elinkeinovapausperusoikeuden oikeusvaikutusten piiristä, kun esimerkiksi perusoikeusuudistusta koskeneessa hallituksen esityksessä todettiin ammatin- ja elinkeinonharjoittajan valinnanmahdollisuuksia rajoittavan muun muassa hänen kykynsä
myydä tuotteitaan ja palveluksiaan siten, että hän voi hankkia toimeentulonsa31.
Elinkeinovapausperusoikeudesta ei näin ollen voi johtaa julkiselle vallalle velvollisuutta luoda sellaisia olosuhteita, joissa henkilö on kykenevä harjoittamaan taiteilijan
ammattia riippumatta kyvystään myydä taidettaan markkinoilla. Julkisen vallan velvollisuutta riittävien materiaalisten edellytysten turvaamiseen taiteen valmistamiselle
ja jakelulle ei voi käytännössä liitää perusoikeusoikeusjärjestelmän tasolla elinkeinovapausperusoikeuteen muuta kuin poikkeuksellisesti ainakin siinä mielessä kuin se on johdettavissa taiteen vapautta koskevasta perusoikeudesta ja sananvapausperusoikeudesta.
Sellaisten työntekijöiden, joiden työlle ei syystä tai toisesta ole jollakin hetkellä
markkinakysyntää, asema jäsentyykin suomalaisessa perusoikeusajattelussa elinkeinovapauden sijaan pikemmin toimeentuloturvaan kytkeytyvien sosiaalisten perusoikeuksien kautta. Perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa sosiaaliset perusoikeudet onkin
mahdollista mieltää torjuntaoikeudellisen elinkeinovapauden turvaamisoikeudelliseksi
komponentiksi, joka suojaamalla elinkeinonharjoittamiseen liittyviltä riskeiltä luo tosiasiallisia puitteita vapaalle elinkeinotoiminnalle.
Elinkeinonvapausperusoikeus limittyy sekin ammattimaisen taiteellisen toiminnan
kohdalla sananvapausperusoikeuden tapaan taiteen vapautta koskevan perusoikeuden
kanssa. Myös tällä limittymisalueella on monin paikoin hyödytöntä ja keinotekoista eritellä,
mistä perusoikeudesta perusoikeussubjektin oikeudet ja julkisen vallan velvollisuudet johtuvat limittymisalueen asettuessa sellaisiin taiteen vapauden turvaamisoikeudellisiin kysymyksiin, joiden osalta perusoikeuksien oikeusvaikutus jää ennen kaikkea ohjelmalliseksi.

29 PeVL 15/1996 vp, PeVL 47/1996 vp, PeVL 35/1997 vp ja PeVL 35/1998 vp.
30 Näin on etenkin luettuessa elinkeinovapausperusoikeutta yhdessä sananvapausperusoikeuteen
(PeL 12 §) sisältyvän ilmaisunvapauden käytön ennakkoesteiden kiellon kanssa. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, etteikö taiteijalta voi hyväksyttävän syyn käsillä ollessa vaatia sellaisten
lupien hankkimista, joiden vaatimista ylipäänsä pidetään yhteiskunnassa esimerkiksi
rakennusturvallisuuden vuoksi tietyntyyppisen toiminnan edellytyksenä. Niinpä esimerkiksi
sitä, että julkisten veistosten rakentamiseen liittyviä tiettyjä rakennesuunnittelutehtäviä saa
suorittaa vain asianomaisiin tehtäviin koulutuksen saaneet, ei voi mieltää taiteilijan ammatin
kielletyksi luvanvaraistamiseksi. Julkisella vallalla on kuitenkin tällaisessa tilanteessa
velvollisuus varmistaa, että näitä rakennesuunnittelutehtäviä suorittavia henkilöitä on
taiteilijoiden käytettävissä. Analogiana tieteellisen toiminnan luvanvaraistamiseen ks. PeVL
21/2000 vp.
31 HE 309/1993 vp s. 67.
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Näiden yksittäisten perusoikeuksien kytkeytyessä osaksi perusoikeusjärjestelmää niiden
varsinainen merkityssisältö ilmenee vasta osana perusoikeusjärjestelmän kokonaisuutta32.
Perusoikeuksiin kytkeytyvien oikeusperiaatteiden kollisiotilanteessa on arvioitava kunkin
oikeusperiaatteen taustalla vaikuttavien yhteiskunnallisten arvo- ja tavoiteperusteiden tilannesidonnainen painoarvo ja asema osana perusoikeusjärjestelmää33. Tällöin perusoikeudet
vaikuttavat toistensa tulkintaan, sillä yksittäisten perusoikeustulkintojen tulee olla koherentteja suhteessa perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen34.
Tulkintatilanteessa – oli kyse sitten lain säätämisestä tai sen soveltamisesta – perusoikeuspunninta onkin kiinnitettävä yleisesti kaikkiin relevantteihin perusoikeuksiin ja in casu perusoikeusargumentaatio on kiinnitettävä erityisesti siihen perusoikeuteen, joka kulloinkin antaa
vahvinta suojaa. Etenkin epäsiveellisen taiteen osalta on tällöin huomattava, ettei taiteen
vapautta koskevaan perusoikeuteen sisälly sananvapausperusoikeuteen sisältyvää kuvaohjelmiin liittyvää lastensuojelutavoitteista lakivarausta.
Vastaavasti muun muassa poliittisen taiteen kohdalla on mahdollista, että sananvapausperusoikeuteen kietoutuva argumentaatio tarjoaa vielä vahvempaa perusoikeussuojaa kuin
taiteen vapautta koskevaan perusoikeuteen kietoutuva argumentaatio, koska poliittinen
ilmaisu sijoittuu tyypillisesti erittäin herkästi sananvapausperusoikeuden ydinalueelle35.
Olen tosin toisaalla yhdessä Mikko Hoikan kanssa katsonut, että sananvapauden näkökulmasta taiteellista ilmaisua ja poliittista ilmaisua olisi lähtökohtaisesti arvioitava samansuuntaisen suojatason mukaisesti36.
Perusoikeustulkinnassa on siis syytä huomata, että sananvapausperusoikeuden ja sen
lähiperusoikeuksien kuten taiteen ja tieteen vapauden mieltäminen yhteenkietoutuneiksi
tai toisistaan erillisiksi perusoikeuksiksi avaa siis oikeudellisten tulkintakysymysten ratkaisemiseen erilaisen tulkintahorisontin. On esimerkiksi mahdollista ajatella, että taiteen vapauden käsittely sananvapausperusoikeuden kiinteänä osana johtaa helposti taiteen välineellistä
luonnetta korostaviin tulkintoihin. Näin voi tapahtua nähdäkseni etenkin, jos sananvapausperusoikeuden tulkinta kiinnitetään vahvasti poliittisen viestinnän erityissuojaa koskeviin
oppirakennelmiin. Sen sijaan taiteen vapauden mieltäminen täysin itsenäiseksi perusoikeudeksi avaa vastaavasti mahdollisuuksia kontekstuaalisempiin tulkintalähtökohtiin, joissa

32
33
34
35

Ks. Länsineva 2002, s. 117.
Siltala 2003, s. 571–574 ja 830–831; Siltala 2004, s. 592–594.
Viljanen 2001, s. 142.
Hyvän esimerkin tarjoaa apulaisoikeusasiamiehen päätös dnro 3447/4/05 (10.3.2008).
Siinä apulaisoikeusasiamies katsoi, että sananvapauden ydinalueeseen kuuluvan poliittisesti
päämäärähakuisen viestinnän rajoittamiseen olisi suhtauduttava pidättyväisemmin kuin
muun tyyppisen viestinnän rajoittamiseen. Ks. kuitenkin myös oikeusasiamiehen päätös
dnro 3098/2/10 (15.12.2011), jossa oikeusasiamies katsoi valtion tutkimuslaitoksen tutkijan sananvapauden olevan tieteen vapaudesta johtuen erityisempää kuin tavallisen virkamiehen tai julkisyhteisön työntekijän sananvapauden.
36 Hoikka & Rautiainen 2009. Ks. myös Hoikka 2008; Hoikka 2009, s. 269; Rautiainen 2010b.
Samansuuntaisesti myös Viljanen 2002b.
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KUVIO
3.
Taiteen
vapautta
koskevan
perusoikeuden
(PeL
16.3
§),
sananvapausperusoikeuden (PeL 12 §) ja elinkeinovapausperusoikeuden (PeL 18 §)
limittyminen toisiinsa.
PeL 12 § alue

PeL 18 §
alue

KUVIO 3.

PeL 16.3 §
alue

Taiteen vapautta koskevan perusoikeuden (PeL 16.3 §), sananvapausperusoikeuden (PeL 12 §) ja elinkeinovapausperusoikeuden
(PeL 18 §) limittyminen toisiinsa.

voivat korostua erityisesti taiteelliseen ilmaisemiseen liittyvät institutionaaliset tai formalistiset tekijät37.
Perusoikeuksien limittymistä on kuvattu kuviossa 3. Siinä värin tummuminen ilmentää
perusoikeuksia rajoitettaessa sovellettavien rajoitusedellytysten määrän kasvamista.

2.1.3 Ihmisoikeudet ja EU:n perusoikeusjärjestelmä analyysin kiinnekohtina
Suomen kansallinen perusoikeusjärjestelmä on kietoutunut vahvasti yhteen kansainvälisen
ihmisoikeusjärjestelmän ja Euroopan unionin perusoikeusjärjestelmän kanssa. Niinpä jonkin perus- ja ihmisoikeusherkän konkreetin tulkintatilanteen yhteydessä sovelletaan usein
kansallisen perusoikeusnormiston lisäksi myös kansallista laintulkintaa ohjaavia osaksi voimassa olevaa oikeutta saatettuja kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja EU:n perusoikeusnormistoa38.
Näiden kolmen järjestelmän välistä vuorovaikutusta ei voi tämän päivän oikeuselämässä
palauttaa aukottomasti sellaisiksi normihierarkkisiksi suhteiksi, joissa yhden järjestelmän
normi syrjäyttäisi joidenkin tiettyjen jo etukäteisesti sitovasti määriteltyjen normikonfliktin
ratkaisusääntöjen nojalla kulloisessakin konkreetissa tilanteessa muiden järjestelmien nor-

37 Ks. esim. Wang 2006, s. 118–126, jossa käsitellään taiteellista ilmaisua koskevan erityisen tulkintadoktriinin merkitystä Yhdysvaltojen sananvapausjuridiikassa; Decaux 1998; Senn 1998.
38 On myös hyvä huomata, että tulkinnan kohteena oleva normi voi kytkeytyä johonkin valtiosopimukseen tai yhteisöoikeudelliseen velvoitteeseen. Tässä tapauksessa normin tulkintaan
vaikuttavat luonnollisesti myös valtiosopimusoikeuden tai EU-oikeuden tulkintaa ohjaavat opit.
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mit ja tulisi siten tuossa tilanteessa ainoaksi soveltuvaksi ratkaisuperusteeksi. Toisin sanoen
elämme sellaisen pluralisoituneen dynaamisen oikeusjärjestyksen kanssa, jossa meillä ei ole
useinkaan enää olemassa selviä etukäteisiä vastauksia oikeusnormien etusijaongelmiin ja eri
normilähteiden suhteisiin39.
Pikemminkin eri järjestelmien normeilla on tietyn oikeuskysymyksen ratkaisemiseen
niiden kontekstisidonnaisen painoarvon määräämä ja yhtaikainen vaikutus. Perusoikeus-,
yhteisöoikeus- ja ihmisoikeuskytkentäisen kansallisen laintasoisen säännöksen tulkinnan
yhteydessä tätä yhtaikaista vaikutusta voi kuvata siten, että etsittäessä tuon säännöksen
oikeaa tulkintaa on ensin syrjäytettävä kaikki sellaiset tulkintavaihtoehdot, jotka ovat ristiriidassa joko kansallisten perusoikeuksien, yhteisöoikeuden perusoikeuksien ja EU:n piirissä
tai kansallisesti voimassa olevien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Sitten jäljelle jääneistä
vaihtoehdoista on vielä etsittävä se, joka on parhaiten sopusoinnussa edellä lueteltujen normistojen muodostaman kokonaisuuden kanssa.40
Taiteellisen toiminnan kannalta keskeisin Suomea velvoittava ihmisoikeussopimus on
Euroopan Neuvoston jäsenvaltioiden ratifioima yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseksi eli Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS, SopS 18–19/1990). Sen
ilmaisunvapautta käsittelevä 10 artikla sulkee sisäänsä myös taiteellisen ilmaisun vapauden.
YK:n piirissä solmituista ihmisoikeussopimuksista taiteellisen ilmaisun vapautta käsitellään
muun muassa kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen (KP-sopimus, SopS
8/1976) 19 artiklassa sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan sopimuksen (TSS-sopimus, SopS 6/1976) 15 artiklassa.
EIS:n 10 artikla ja KP-sopimuksen 19 artikla luovat valtiolle lähinnä velvoitteen pidättäytyä tietyistä taiteellista toimintaa rajoittavista toimista41. Näin ollen ne liittyvät kansallisiin perusoikeuksiin lähinnä vapausoikeustyyppisten perusoikeuksien rajoitusedellytysten42
tulkinnan kautta. Sen sijaan TSS-sopimuksen 15 artiklasta voidaan johtaa valtioon kohdistuvia positiivisia toimintavelvoitteita: ennen kaikkea yleinen velvollisuus tukea luovaa toimintaa turvaavia toimijoita43. Artiklasta on kuitenkin käytännössä vaikea johtaa yksilöille
sellaisia konkreettisia oikeuksia, joihin vedoten nämä voisivat tehokkaasti vaatia valtiolta
jonkinlaisia suoritteita.
**

39 Lavapuro 2010, s. 24–25; Ojanen 2011 s. 443; Walkila 2011, s. 818–820.
40 Samansuuntaisesti Mylly 2009 s. 19; Lavapuro 2010, s. 19; Ojanen 2011. EU:n perusoikeuskirjan
ja kansallisten perusoikeuksien osalta samansuuntaisesti Walkila 2011, s. 818–820.
41 Ihmisoikeussäännökset suojaavat vapaata ilmaisemista erityyppisiltä siihen kohdistuvilta
oikeudettomilta puuttumisilta (erityyppisistä puuttumistavoista ks. Ovey & White 2006, s.
318–319).
42 Perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden luettelo kirjattiin perustuslakivaliokunnan
perusoikeusuudistusta koskeneeseen mietintöön (PeVM 25/1994 vp). Rajoitusedellytysten
tulkinnasta ks. Viljanen 2001.
43 Eide 2001a, s. 289; Symonides 2000, s. 205–207. Ks. myös United Nations Economic and Social
Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General Comment No. 17
(2005).
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EU:n perusoikeusjärjestelmän ytimessä on EU:n perusoikeuskirja. Sen oikeudellinen asema
muuttui joulukuussa 2009, kun Lissabonin sopimuksen44 voimaanastumisen yhteydessä
aiemmin soft law -tasoisena voimassa ollut perusoikeuskirja otettiin osaksi EU:n primäärioikeutta45. Perusoikeuskirjan oikeusvaikutukset ulottuvat jäsenvaltioihin niiden soveltaessa
unionin oikeutta.
Toistaiseksi perusoikeusargumentaatio on jäänyt kuitenkin unionin taide- ja kulttuuripolitiikassa vähäiseksi, eikä kulttuurisia perusoikeuksia koskeva argumentaatio ole käytännössä ollut esillä esimerkiksi unionin taidepolitiikan, tekijänoikeuspolitiikan tai taiteelliseen
toimintaan liittyvän veropolitiikan suunnittelussa kuin korkeintaan viittauksenomaisesti.
Tultuaan osaksi primäärioikeutta EU:n perusoikeuskirjasta voi kuitenkin tulevaisuudessa
tulla eräs perusoikeusherkän taide- ja kulttuuripoliittisen keskustelun vilkastuttaja unionissa
etenkin, jos EU-tuomioistuin alkaa vedota omassa ratkaisukäytännössään siihen nykyistä
vahvemmin. Perusoikeuskirja näet takaa vapausoikeustyyppisinä perusoikeuksina muun
muassa taiteen vapauden (artikla 13)46 ja tekijänoikeuden (artikla 17)47 sekä sitoo unionin
kunnioittamaan alueensa kulttuurista monimuotoisuutta (artikla 22)48.
Näiden artiklojen merkitys EU-oikeudessa on kuitenkin tällä hetkellä pitkälti avoinna.
Jää esimerkiksi nähtäväksi, millainen jännite yksilötason kulttuuristen oikeuksien vahvistumisen myötä rakentuu yksilöiden valinnanmahdollisuuksia korostavan ilmaisusisältöjen
moniarvoisuusturvan sekä unionialueella laajasti käytössä olevien kotoperäisten teosten valmistamista ja jakelua tukevien kiintiösäännösten välille. Toistaiseksi oikeuskirjallisuudessa
on kuitenkin arvioitu, että esimerkiksi unionin taidetukia koskevien säännösten pätevyyden
kyseenalaistaminen sisältöneutraliteetin laiminlyöntiin tai vastaaviin perusoikeusnäkökohtiin vedoten lienee käytännössä varsin vaikeaa49. Perusoikeuskirjan ulkopuolisen primäärioikeuden on toisinaan jopa nähty myös nimenomaan hillitsevän unionin mahdollisuuksia
ulottaa unionioikeutta edes sisämarkkinaoikeuden kautta jäsenvaltioiden kulttuuripoliittisten toimien alueelle50.

44 Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamis
sopimuksen muuttamisesta (EYVL 2007/C 306/01).
45 Sopimuksen Euroopan unionista 6 artiklan mukaan EU:n perusoikeuskirjassa (EYVL 2010/
C83/02) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetuilla oikeuksilla, vapauksilla ja
periaatteilla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla.
46 Perusoikeuskirjan selitysten (EYVL 2007/C303/02) mukaan perusoikeus on johdettu sanan
vapausperusoikeudesta (artikla 11) ja niin sen ala kuin sen sisältö kytkeytyy sitä kautta EIS:n 10
artiklaan.
47 Perusoikeuskirjan selitysten (EYVL 2007/C303/02) mukaan perusoikeuden ala ja sisältö on sama
kuin EIS:n omaisuudensuojaa koskevan 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklan ala. Näin ollen tekijänoikeus
nauttii EU-oikeudessa perusoikeussuojaa ennen kaikkea immateriaalisena omaisuutena (vrt. tsssopimus 15 art.).
48 Perusoikeuskirjan selitysten (EYVL 2007/C303/02) mukaan perusoikeus ei kytkeydy EIS:een.
Perusoikeus on johdettu perussopimusten kulttuuria koskevista artikloista. Unionin velvollisuus
kunnioittaa kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta on mainittu muun muassa Sopimuksen
Euroopan unionista 3 artiklassa.
49 Hoikka 2009, s. 269–271; Britz 2004, s. 3–4.
50 Smith 2004, s. 49–68.
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Unionin varsinainen kulttuuripoliittinen toimivalta onkin kovin rajattu. Sopimuksen
Euroopan unionin toiminnasta toimivallanjakoa koskevan 6 artiklan mukaan kulttuuripolitiikka kuuluu aloihin, joilla unioni voi toteuttaa vain tuki-, yhteensovittamis- ja täydennystoimia51. Niinpä unionista ei voi nykyisellään tulla merkittävää toimijaa taiteellisen toiminnan oikeudellisen infrastruktuurin luomisessa, vaikkakin sopimuksen Euroopan unionista
167 artiklan mukaan unioni sinänsä pyrkii toiminnallaan kulttuuriensa monimuotoisuuden
vaalimiseksi ja edistämiseksi rohkaisemaan jäsenvaltioiden välistä kulttuuripoliittista yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemaan ja täydentämään jäsenvaltioiden toimia muun muassa luovan taiteellisen toiminnan edistämisessä.
Kulttuuriartiklan keskeisin merkitys lieneekin nykyisellään siinä, että se ulottaa unionin
budjettitoimivallan muun muassa artiklan tavoitteiden mukaisiin luovan taiteellisen toiminnan edistämistoimiin. Näin se muun muassa luo oikeusperustan unionin omille taiteenedistämistoimille. Toistaiseksi unioni on kuitenkin käyttänyt tällaisia toimia erittäin rajoitetusti
ja lähinnä muilla taiteenaloilla kuin kuvataiteessa. Unionin taiteilijaliikkuvuuden tukiohjelman merkitys kuvataiteellisen toiminnan edistämisessä on esimerkiksi jäänyt vähäiseksi, eikä
kuvataide ei myöskään kuulu aloihin, joilla jaetaan unionin taidepalkintoja.
On kuitenkin huomattava, että merkittävä osa taiteelliseen toimintaan liittyvästä EUoikeudellisesta sääntelystä annetaan kulttuuriartiklan ohi eli muita artikloja oikeusperustana käyttäen. Tällaista kulttuuriartiklan ohi annettua EU-oikeudellista sääntelyä edustaa
esimerkiksi rikosoikeudellinen, immateriaalioikeudellinen ja vero-oikeudellinen sääntely.
Niiden kohdalla sääntelyinstrumentit ja lainsäädäntömenettelyt poikkeavat runsaasti 167
artiklan mukaisesta. EU toteuttaa esimerkiksi direktiivein rikosoikeuden lähentämistoimia,
joissa asetettujen kriminalisointivelvoitteiden kautta EU-oikeus vaikuttaa keskeisesti muun
muassa pornografisen ilmaisun kansallisiin kriminalisointeihin. Samaten esimerkiksi arvonlisäverotukseen liittyville kansallisille taiteen edistämistoimille EU-oikeus tarjoaa hyvin
kapean liikkumatilan.
Kansallisen taide- ja kulttuuripolitiikan EU-oikeudellistuminen ei tapahdukaan suoraan vaan pikemminkin välillisesti eli aivan eri tarkoituksia palvelevan sääntelyn EU-oikeudellistumisen kautta. Niinpä myös EU:n perusoikeuskirja ulottaa oikeusvaikutuksensa
kansalliseen lainsäädäntöön juuri tämän välillisen sääntelyn kautta. Taiteen vapauden kannalta onkin keskeistä tunnistaa EU-oikeuskytkentäistä kansallista lainsäädäntöä asettaessa
ja sovellettaessa EU-oikeudellisen sääntelyn suhde primäärioikeuteen lukeutuvaan EU:n
perusoikeuskirjaan.

51 EU-oikeudellisesta näkökulmasta kyseessä on heikoimman toimivallan perustuva kategoria (ks.
Sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta 2 artiklan luettelo unionin toimivallan lajeista).
Sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta 167 artiklan mukaan Euroopan parlamentti
ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja alueiden komiteaa
kuultuaan sellaisia edistämistoimia, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten
yhdenmukaistamista. Tältä osin unionin kulttuuripoliittinen toimivalta vastaa sen urheilu- ja
liikuntapoliittista toimivaltaa (ks. sopimus Euroopan unionin toiminnasta 165 artikla).
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2.2 Kuvataiteellista toimintaa jäsentävät periaatteet:
puuttumattomuuden periaate ja taiteen edistämisen periaate
2.2.1 Periaatteiden kiinnittyminen oikeusjärjestykseeen
Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevan ongelmakokonaisuuden rajaamiseen ja systematisointiin käytetään kahta perus- ja ihmisoikeusjohdannaista ongelmaspesifiä systematisointiperiaatetta: puuttumattomuuden periaatetta ja taiteen edistämisen periaatetta. Systematisointifunktionsa ohella ne antavat oikeusjärjestyksen tarjoamaa institutionaalista tukea
nauttiessaan myös perusteita oikeussääntöjen ja oikeudenalakohtaisten oikeusperiaatteiden
kaltaisten vakiintuneempien ratkaisuperusteiden tulkinnalle.
Klassiseen vapausoikeusajatteluun kiinnittyvä puuttumattomuuden periaate merkitsee
julkiselle vallalle asetettua velvoitetta olla puuttumatta taiteelliseen ilmaisuun, mikä tarkoittaa ennen kaikkea taiteeseen kohdistuvan sensuurin ja muunlaisen taiteen sisällön ohjailun
kieltoa. Taiteellisen ilmaisun edistämislainsäädäntöön kiinnittyvä taiteen edistämisen periaate edellyttää vastaavasti julkista valtaa varmistamaan, että yhteiskunnassa on riittävät materiaaliset edellytykset taiteen harjoittamiselle ja taiteen tuotoksista nauttimiselle sekä taideperinnön kehittymiselle, vaikkei se aina luokaan yhdellekään yksilölle suoraan subjektiivista
oikeutta saada minkäänlaista taloudellista tai muunlaista tukea.
Puuttumattomuuden ja taiteen edistämisen periaatteet saavat institutionaalisen tukensa
ennen kaikkea perustuslain taiteen vapautta koskevasta perusoikeudesta (PeL 16.3 §)52.
Puuttumattomuuden periaate on käsitettävissä pitkälti sen torjuntaoikeudelliseksi ulottuvuudeksi ja taiteen edistämisen periaate sen turvaamisoikeudelliseksi ulottuvuudeksi53.
Tässä asetelmassa sananvapausperusoikeus ja elinkeinovapausperusoikeus täydentävät periaatteiden nauttimaa institutionaalista tukea siltä osin, kun ne edellä kuviossa 3 kuvatulla
tavalla limittyvät taiteen vapautta koskevan perusoikeuden kanssa.
Molemmilla periaatteilla on kiinteä yhteys niin taidepoliittiseen kuin yleiseen yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Puuttumattomuuden periaate hakee virikkeensä ennen kaikkea oikeusvaltioideologiasta ja edistämisen periaate hyvinvointivaltioideologiasta54. Niiden
välinen ajoittainen jännitelinja onkin nähtävissä erääksi ilmentymäksi oikeusvaltioideologian ja hyvinvointivaltioideologian välillä eräin paikoin ilmenevästä perustuvanlaatuisesta
ristiriidasta oikeusvaltiollisen vapauden ja hyvinvointivaltiollisen intervention välillä55.
52 Yhteisöoikeudellisissa kysymyksissä institutionaalinen tuki on vastaavasti palautettavissa EU:n
perusoikeuskirjan taiteen vapautta koskevaan perusoikeuteen (13 artikla). Ihmisoikeuksien
tasolla niin perustuslain 16.3 §:n kuin EU:n perusoikeuskirjan 13 artiklan takaaman
taiteellisen ilmaisemisen vapauden vapausoikeudellinen komponentti on myös palautettavissa
ilmaisunvapauden turvaavaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaan.
53 Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa turvaamisoikeudesta on käytetty toisinaan myös termiä
suoriteoikeus (esim. Tuori & Kotkas 2008, s. 180).
54 Ks. Rautiainen 2007, s. 48–56. Viimeaikaisessa keskustelussa on tehty usein ero hyvinvointivaltion
ja hyvinvointiyhteiskunnan käsitteiden välille. En katso tarkoituksenmukaiseksi osallistua tässä
tutkimuksessa tuohon keskusteluun.
55 Hyvinvointivaltio-oikeusvaltiojännitteestä ks. Nuotio 1991; Nuotio 1998b passim.
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Edistämisen tavoite sisältää itsessään väistämättä instrumentalistisen pyrkimyksen vaikuttaa edistämisen kohteena olevaan toimintaan. Näin se suuntautuu jo itsessään puuttumattomuuden tavoitetta vastaan, sillä edistämistoimet toimeenpannaan ennen kaikkea taloudellisen tuen avulla ja taloudelliseen tukeen käytettävät resurssit ovat luonteeltaan rajallisia.
Kääntäen sama taloudellisten resurssien niukkuuden ja taiteellisen ilmaisemisen vapauden
välinen yhteys merkitsee myös sitä taiteen taloustieteessä esimerkiksi Hans Abbingin korostamaa seikkaa, ettei rajatonta taiteellisen toiminnan vapautta ole olemassa, sillä kaikki taiteen tuotanto tapahtuu loppujen lopuksi resurssien niukkuudesta johtuvien rajoitusten alaisuudessa56.
Perusoikeusteoreettisesta näkökulmasta puuttumattomuuden periaatteen ja taiteen
edistämisen periaatteen välinen jännite liittyy ilmaisunvapauden perusoikeussisällön antinomiaan, jossa ilmaisunvapauden turvaaminen itsessään voi toimia ilmaisunvapauden sallittuna rajoituksena57. Taideteoreettisesti antinomiaa ilmaistaan tavallisesti puhumalla esimerkiksi Friedrich Schillerin tapaan sen yhteensovittamisesta, että taiteella on samanaikaisesti
tehtävä niin yhteiskunnallis-moraalisen hyvän välineenä kuin päämääränä itsessään58.
Ristiriita on sinänsä mahdollista palauttaa myös Karl Polanyin kuvaamaan modernin
yhteiskunnan kaksoisliikkeeseen. Siinä oikeusvaltiollisen vapauden alueella operoiva inhimillinen toiminta (työ) on alisteinen markkinajärjestelmälle, mikä puolestaan saa aikaan
sitä suojaavan yhteiskunnan itsepuolustuksen eli vapauteen puuttuvan intervention. Tässä
valossa vapauden ja intervention välinen jännite ei kuitenkaan näyttäydy ristiriitana vaan sen
sijaan markkinayhteiskunnan eräänä keskeisenä ja välttämättömänä rakenteena.59 Tällöin
kaksoisliikkeen jatkuvan läsnäolon voi nähdä myös markkinaperusteisen hyvinvointivaltion
väistämättömänä rakennepiirteenä.
Samantyyppistä oikeusvaltioajattelun ja hyvinvointivaltioajattelun rakenteellista
yhteyttä tavoiteltaneen myös suomalaisessa valtiosääntökeskustelussa silloin, kun korostetaan hyvinvointivaltion olevan oikeusvaltion nykyinen ilmenemismuoto60. Itse suhtaudun
kuitenkin käsitteiden analyyttisen käytön kannalta kriittisesti toteamukseen hyvinvointivaltiosta oikeusvaltion nykyisenä muotona, sillä tällöin häivytetään näkyvistä oikeusvaltion
ja hyvinvointivaltion erilaiset taustaideologiat. Oikeusvaltio- ja hyvinvointivaltioideologiat
ovat pikemmin yhtäaikaisesti vaikuttavia mutta erilisiä yhteiskuntapoliittisia taustaideologioita kuin toisiinsa yhteensulautuneena ilmenevä ideologia.61
Nähdäkseni ammattikuvataiteilijan ja julkisen vallan suhdetta jäsentävä oikeussääntely
näyttäytyy hieman eri merkityksessä sen mukaan tarkastellaanko sitä oikeusvaltioideologian
vai hyvinvointivaltioideologian näkökulmasta. Jukka Kultalahti on esimerkiksi hyvinvoin-

56 Abbing 2002, s. 154.
57 Viestintäoikeudellisessa keskustelussa tämäntyyppinen antinomia rakentuu tavallisesti viestinnän
vapauden ja viestinnän moniarvoisuuden turvan välille (ks. Hoikka 2009, s. 45–55).
58 Schiller 2009.
59 Polanyi 2009.
60 Esim. KM 1992:3, s. 46.
61 Oikeusvaltion ja hyvinvointivaltion yhteyttä koskevasta keskustelusta ks. myös Tuori 2003c, s.
240–242; Koivisto 2011, s. 125–126.
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tivaltio–oikeusvaltio jaottelun pohjalta katsonut, että oikeusvaltioideologiassa korostuu
muodollisoikeudellinen näkökulma ja hyvinvointivaltioajattelussa taas yhteiskunnallinen
tarkoituksenmukaisuus62.
Oikeusvaltion käsite korostaakin oikeudellisen sääntelyn oikeusturvaan kietoutuvia
menettelyllisiä julkisen vallankäytön lainalaisuutta painottavia piirteitä, sillä demokraattisessa oikeusvaltiossa lainsäädännön, lainkäytön ja hallinnon on oltava oikeudellisesti säänneltyjä ja niiden tulee säilyttää yhteys kansalaisyhteiskuntaan oikeudellisesti taatulla tavalla.
Tällöin oikeusvaltio näyttäytyy ennen kaikkea julkisen vallankäytön itserajoitusjärjestelmänä, jonka avulla asiaa valtiosääntöoikeudellisesti tarkastellen asetetaan sekä julkisen vallan valtiosääntöoikeudellisen toimintakompetenssin rajat että niiden määrittelymekanismit.
Tällaisena oikeusvaltioideologia kiinnittyy vahvasti yksilön näkökulmaan ottaen hänen yksityisautonomiansa ja sen rajoitusten rationaalisuuden siksi referenssipisteeksi, jonka mukaan
sääntelyn oikeutettavuutta tulee arvioida.
Hyvinvointivaltioajattelu korostaa sen sijaan lainsäädännön interventionistisia piirteitä ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömän infrastruktuurin ylläpitämistä oikeudellisen
sääntelyn keinoin. Tällöin lainsäädäntö nähdään keskeiseksi yhteiskunnan ohjausvälineeksi,
jolla toteutetaan erilaisia poliittisen keskustelun kautta toteutettavaksi valikoituneita yhteiskunnallisia intressejä. Hyvinvointivaltioajattelu ei kiinnitykään usein oikeusvaltioajattelun
tapaan yksittäiseen yksilöön vaan sen sijaan ottaa referenssipisteekseen yhteisöllisen tavoitteenasettelun ja sitä kautta muodostuneiden tavoitteiden rationaalisen toimeenpanon.
Ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan toimintaympäristön luovia oikeusnormeja tutkimuksessa jäsentävät puuttumattomuuden periaate ja taiteen edistämisen periaate
sekä niiden kiinnittyminen oikeusjärjestykseen on esitetty kootusti seuraavassa kuviossa 4.

2.2.2 Periaatteiden oikeudellinen luonne
Perusoikeusuudistuksen yhteydessä pyrittiin siihen, että muut kuin pelkästään ohjelmaluonteiset perusoikeudet olisivat mahdollisimman laajalti tuomioistuimissa ja viranomaisissa
sovellettavaa oikeutta. Ohjelmaluonteiset perusoikeudet sen sijaan ajateltiin oikeudelliselta
luonteeltaan lähinnä vain lainsäätäjälle kohdistetuiksi optimointikäskyiksi, jotka pikemminkin ilmaisevat lainsäädännön kehittämistä kuvaavia arvoja kuin perustavat oikeuksia tai
luovat oikeudellisesti velvoittavaa tulkintavaikutusta63. Kysymys siitä, mitkä perusoikeudet
olisi miellettävä ainoastaan ohjelmaluonteiseksi, jäi kuitenkin perusoikeusuudistuksen yhteydessä täsmentymättömäksi64.
Itse katsoisin, ettei mitään yksittäistä perusoikeutta pitäisi ennakolta ja kategorisesti täysin sulkea potentiaalisesti viranomaisissa ja tuomioistuimissa sovellettavan oikeuden piiristä,
koska perustuslain 22 §:n mukainen perusoikeuksien turvaamisvelvoite kohdistuu yhtäläisesti sekä julkiseen valtaan että perusoikeusjärjestelmään kokonaisuuksina. Kuten Lars D.
62 Kultalahti 1990, s. 5.
63 Ks. HE 309/1993 vp, s. 15.
64 Ks. Saraviita 2005, s. 148–152.
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oikeusvaltioideologia

q

q

KUVIO 4.

hyvinvointivaltioideologia

Ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan toimintaympäristön
luovia oikeusnormeja jäsentävät periaatteet ja niiden kiinnittyminen
oikeusjärjestykseen

Eriksson on todennut, kaikki perustuslaissa asetetut päämäärät ovat sellaisia, että lainsäädännössä, lainkäytössä ja hallinnossakin olisi pyrittävä löytämään tehokkaita keinoja niiden
toteuttamiseksi65.
Yhdellä perusoikeussäännöksellä onkin useita eri tavoin vaikuttavia ulottuvuuksia.
Jokaiseen perusoikeussäännökseen kuuluu elementtejä, joilla on eriasteista oikeudellista
argumentaatioarvoa eriasteisuuden liittyessä perusoikeussäännöksestä johdettavien osa
normien erityyppiseen oikeudelliseen velvoittavuuteen. Samaten jokaiseen perusoikeussäännökseen kuuluu jo yhteiskunnan perustavimpia arvoja kuvaavien perusoikeuksien vahvan
poliittisen luonteen vuoksi elementtejä, joiden argumentaatioarvo on pikemminkin poliittista keskustelua ohjaavaa kuin varsinaisesti oikeudellisesti velvoittavaa66.
65 Eriksson 2001, s. 142–146.
66 Olen käsitellyt perusoikeuksien retorista käyttöä Suomen taidepolitiikassa toisaalla, ks.
Rautiainen 2010a.
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Perusoikeusjuridiikassa oikeudellisen ja poliittisen argumentaation välinen raja on kuitenkin syytä käsittää pikemminkin liukuvaksi kuin nämä kaksi kategoriaa tarkasti erottelevaksi. Parhaiten tämä näkyy eduskunnan perustuslakivaliokunnan toiminnassa. Kun valiokunnassa etsitään oikeudellisesti mahdollisten perusoikeuksien tulkintamahdollisuuksien
joukosta poliittisesti tarkoituksenmukaisinta tulkintakannanottoa, perusoikeudet kytkeytyvät niin oikeudelliseen kuin poliittiseen argumentaatioon.
Tähän liittyen koenkin ongelmalliseksi sen, kuinka perustuslakivaliokunnan asemaa
koskevassa keskustelussa tällä hetkellä usein korostetaan perustuslakivaliokunnan kvasijuridista roolia siten, että valiokunnalle haluttaisiin sallia vain puhtaasti oikeudellisten näkökohtien esittäminen sen käsiteltävänä olevassa asiassa67. Tällaisissa vaatimuksissa mennään
perustuslakivaliokunnan roolin kaventamisessa nähdäkseni liian pitkälle, sillä siinä unohdetaan arvostuksenvaraisten valtiosääntöoikeudellisten argumenttien saavan sisällön nimenomaan kulloisenkin yhteiskuntapoliittisen keskustelun avulla. Niinpä kaikenlainen arvokeskustelua lainsäätämistoimintaa välittävien institutionaalisten järjestelyjen kahlitseminen on
omiaan estämään demokratiaperiaatteen hengessä tapahtuvaa perusoikeuksien aineellisen
sisällön kehittymistä kulloisenkin ajan vaatimuksien mukaisesti.68
Tähän liittyen ongelmallista on toki myös, jos jotkin perusoikeuksiin liittyvät kysymykset mielletään vain poliittisiksi eli täysin vailla oikeudellista ulottuvuutta oleviksi. Pidän
ongelmallisena nykyisen hyvinvointivaltiollisen perus- ja ihmisoikeusparadigman puitteissa
esimerkiksi sellaisia Ilkka Saraviidan esittämiä näkemyksiä, joissa ”ihmisarvoisen elämän
edellyttämän välttämättömän turvan” ja ”riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden” kaltaisten
käsitteiden aineellisen sisällön määrittely nähdään puhtaan poliittiseksi toiminnaksi, johon
lainopilla ei ole mahdollisuuksia vastata69. Nähdäkseni tämäntyyppisiin kysymyksiin on
aiheellista pyrkiä antamaan myös valtiosääntöoikeudellinen vastaus yhdistämällä normatiivista ja empiiristä tietoa toisiinsa.
Oma näkemykseni perusoikeuksista oikeuden ja politiikan välisen rakenteellisen kytkennän mahdollistajana tuleekin lähelle Juha Lavapuron muotoilemaa ajatusta siitä, että
kun uudessa perusoikeuskontrollissa perusoikeuksien toteuttamisvastuu on selvästi annettu
myös lainsäätäjälle70, perusoikeuksille joudutaan antamaan merkitystä myös poliittisissa
67 Taustalla ajattelussa on se Juha Lavapuron (2010, s. 231) korostama seikka, että perustus
lakivaliokunnan harjoittaman normikontrollin justifikaatio ja valiokunnan auktoriteettiaseman
legitimaatio on kietoutunut vahvasti oikeudellisen ja poliittisen erottelulle.
68 Oma kysymyksensä on tietysti se millaisin kirjoitusteknisin ratkaisuin esimerkiksi valtiopäivä
asiakirjoissa tuodaan esiin argumentaation oikeudellista ja poliittista luonnetta. Tällä hetkellä
perustuslakivaliokunnan tuottamia asiakirjoja leimaa perusoikeusuudistusta edeltävältä ajalta
juontuva vahva kiinnittyminen lainsäädäntömenettelyn valintaan liittyvään argumentaatioon,
mikä häivyttää näkyvistä sellaista valtiosääntökeskustelua, jolla ei ole vaikutusta lainsäädäntö
menettelyn valinnassa.
69 Saraviidan näkemyksistä ks. Hänninen 2010, s. 216–217.
70 Tämä lähtökohta ilmenee havainnollisesti esimerkiksi lapsipornografian suodatuslakia koske
vasta tuomiosta KHO 2010:53, jossa tuomioistuin katsoo, ettei se voi ryhtyä koko lain perus
tuslainmukaisuuden tutkimiseen edes sellaisessa tilanteessa, jossa laki ei ole sitä säädettäessä
ollut perustuslakivaliokunnan arvioitavana. Tapaus tuo näin hyvin esiin perustuslakivaliokunta
vetoiseen perustuslainmukaisuuden valvontaan liittyviä ongelmia.
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prosesseissa ja tällaisille prosesseille tyypillisten, juridista argumentaatiota selvästi avoimempien argumentaatiomahdollisuuksien puitteissa71. Tässä ajattelussa perus- ja ihmisoikeudet
mielletään ennen kaikkea yhteiskunnallisen arvokeskustelun aineellisen sisällön tiivistyminä,
joilla on niin oikeudellinen kuin poliittinen ulottuvuutensa.
**
Perusoikeussäännösten sovellettavuuden edistämiseen liittyy olennaisesti ihmisoikeusystävällisen laintulkinnan, perusoikeusmyönteisen laintulkinnan ja perustuslainmukaisen
laintulkinnan periaatteiden kehittyminen. Ihmisoikeusystävällisen laintulkinnan periaate
omaksuttiin Suomen oikeuteen Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymisen yhteydessä,
perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaate perusoikeusuudistuksen yhteydessä ja niissä
kehitellyt tulkintalähtökohdat koko valtiosääntökokonaisuuteen yhdistävä perustuslainmukaisen laintulkinnan periaate heti perusoikeusuudistuksen jälkeen72. Nykyisen perustuslain
aikakaudella ihmisoikeusystävällisen ja perusoikeusmyönteisen laintulkinnan voi liittää
myös perustuslain 22 §:ään, sillä molemmat konkretisoivat julkiselle vallalle pykälässä asetettua perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuutta osoittamalla niitä tapoja, joihin tukeutuen tuomioistuimet ja viranomaiset voivat turvata perus- ja ihmisoikeuksia silloinkin, kun
lainsäädännön soveltaminen tuo esiin perus- ja ihmisoikeusjännitteitä.
Näiden jännitteiden purkamisen valtiosääntöisenä perälautana toimivat perustuslain
106 § ja 107 §. Ensin mainittu mahdollistaa perustuslain kanssa ilmeisessä ristiriidassa olevan lainsäädöksen yksittäistapauksellisen sivuuttamisen ja jäljempänä mainittu velvoittaa
lakia alempien säädösten sivuuttamiseen niiden ollessa ristiriidassa vähintään laintasoisen
säännöksen kanssa.73
Jännitteiden purkamisessa perustuslain 22 § muodostuu erityiseksi oikeudelliseksi kiinnekohdaksi etenkin niille ihmisoikeusnormeille, jotka on saatettu kansallisesti voimaan
asetuksella tai joita ei ole saatettu lainkaan kansallisesti voimaan, sillä se korottaa niiden
kansallisen oikeudellisen aseman perustuslaintasolle. Samaten perustuslain 22 § toimii
ihmisoikeusnormien oikeudellisena kiinnekohtana sellaisissa tilanteissa, joissa kansallisesti
laintasoisena voimaan saatettu ihmisoikeusnormi olisi tulkinnallisesti vaarassa syrjäytyä
myöhemmän lain etusijaa koskevan lex posterior -säännön nojalla. Näissä tilanteissa perus-

71 Ks. Lavapuro 2010, s. 80. Lavapuron ajattelu kiinnittyy Stephen Gardbaumin konstitutiona
lismiajatteluun (ks. Gardbaum 2010, s. 174–175).
72 PeVL 2/1990 vp, PeVM 25/1994 vp; PeVM 10/1998 vp. Sinänsä tuomioistuinten ja muiden
viranomaisten velvollisuutta ottaa ratkaisuissaan eri tavoin huomioon perus- ja ihmisoikeuksia
on korostettu suomalaisessa oikeuskeskustelussa ainakin 1960-luvulta lähtien (ks. Jyränki 1968).
On myös huomattava, että jo 1980-luvulla suora viittaaminen perusoikeuksiin yleistyi ylimmissä
tuomioistuimissa (Scheinin 1991, s. 215–266; vrt. kuitenkin Viljanen 2002a, s. 28) ja velvollisuus
perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan omaksuttiin hallintoviranomaisten ratkaisutoimintaa
ohjaavaksi periaatteeksi (ks. PeVL 6/1998 vp).
73 Ks. Lavapuro 2010, s. 11–14.
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tuslain 22 § estää mahdollisuuden poiketa ihmisoikeusnormista sen voimaansaattamisajankohdan jälkeen annetulla normilla.74
Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan ytimessä on ajatus siitä, että kussakin perusoikeusrelevantissa tulkintatilanteessa valitaan perusteltavissa olevista tulkintavaihtoehdoista
se, joka parhaiten edistää perusoikeuden toteutumista75. Veli-Pekka Viljasen mukaan tämä
tarkoittaa, että tulkintatilanteessa on ensinnä syrjäytettävä ne sinänsä mahdolliset tulkintavaihtoehdot, jotka ovat perusoikeussäännöstön kanssa ristiriitaisia – sitten jäljelle jäävistä
tulkintavaihtoehdoista on valittava se, joka parhaiten toteuttaa perusoikeussäännöstön tarkoitusta76.
Ihmisoikeusystävällinen laintulkinta on miellettävissä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan täsmennykseksi. Nykyisellään se sisältyy oikeastaan pääsääntöisesti jo perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan. Nykyisen perusoikeusparadigman puitteissa relevanttien
ihmisoikeusnäkökohtien huomioiminen on näet yksi perusoikeusmyönteisen laintulkinnan
keskeisistä osista. Se edellyttää sulkemaan tulkintatilanteessa ensin pois ihmisoikeusvelvoitteiden vastaiset tulkintavaihtoehdot ja valitsemaan sen jälkeen jäljelle jääneistä vaihtoehdon,
joka parhaiten toteuttaa ihmisoikeusvelvoitteiden tarkoitusta77.
Ihmisoikeusystävällisen laintulkinnan ja perusoikeusmyönteisen laintulkinnan yhteys
ilmenee selkeimmin perusoikeuksien rajoitusedellytystestiin sisältyvästä ihmisoikeusvelvoitteiden valtiosääntöistymistä ilmentävästä ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimuksesta78. On kuitenkin sinänsä huomattava, että perusoikeussäännöstön tarkoitusta
parhaiten toteuttava tulkintavaihtoehto ei ole välttämättä sama tulkintavaihtoehto, joka
toteuttaa parhaiten ihmisoikeusvelvoitteiden tarkoitusta. Tämän perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden välisen ristiriidan ratkaiseminen riippuu pitkälti siitä millaisiin ihmisoikeusnormien oikeuslähdeopillista asemaa koskeviin näkemyksiin tulkitsija on sitoutunut79. Kaiken
kaikkiaan konkreetin tulkintatilanteen näkökulmasta tarkastellen perus- ja ihmisoikeusjärjestelmien erillisyys on kuitenkin hyvin rajoittunutta80 ja liittyy usein muun muassa perusoikeustulkinnan ja ihmisoikeustulkinnan ajalliseen eriaikaisuuteen81.
Perus- ja ihmisoikeussäännöksen tarkoituksen toteuttamisella viitataan sen aineellisen
sisällön toteuttamiseen. Näin ollen tämäntyyppinen perus- ja ihmisoikeusherkkä lainsoveltaminen on aina oikeuden moraalisen ja yhteiskuntapoliittisen ulottuvuuden eli materiaalisuuden tunnustavaa toimintaa. Oikeuden materiaalisuudella viitataan yleisesti ottaen oikeuden,
moraalin ja politiikan rajojen hämärtymiseen. Perus- ja ihmisoikeusherkän lainsoveltamisen
yhteydessä sillä viitataan erityisesti materiaalisen oikeudenmukaisuuden painottamiseen

74
75
76
77
78
79
80
81

Ks. Ojanen & Scheinin 2011, s. 182–195.
PeVM 25/1994 vp, s. 4; Saraviita 2005, s. 313–314.
Viljanen 1999, s. 147.
Ihmisoikeusystävällisestä laintulkinnasta ks. Scheinin 1991, s. 47.
Ks. Viljanen 2001, s. 265–304.
Ks. Scheinin 1996, s. 16.
Ks. Pellonpää 2009, s. 113.
Ihmisoikeusnormien osalta on huomattava, että ihmisoikeuksien valvontaelinten ratkaisuilla on
tavallisesti pitkä ajallinen etäisyys niiden taustalla oleviin tosiasioihin.
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muodollisen oikeudenmukaisuuskäsityksen sijaan. Esimerkiksi Lars D. Erikssonin mukaan
materialisoituneen oikeuden tulkinnassa korostuu tarveorientoitunut tavoiterationaalisuus,
joka painottaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta82.
Puuttumattomuuden periaate ja taiteen edistämisen periaate kumpuavatkin tietyntyyppisestä oikeus- ja hyvinvointivaltioajatteluihin liittyvästä yhteiskuntapolitiikasta. Samalla
nämä periaatteet ovat kiinnittyneet aivan erityisellä herkkyydellä yhteiskunnassa kulloinkin
vallitseviin moraalinormeihin. Tätä sidosta yhteiskuntamoraaliin ilmentävät eksplisiittisesti
hyvin esimerkiksi eräisiin taiteellista ilmaisua rajaaviin kriminalisointeihin liittyvien oikeutus- eli dekriminalisointiperusteiden määritelmiltään avoimet sanamuodot ilmeisestä taiteellisesta arvosta ja tietyntyyppisen pääsääntöisesti kielletyn materiaalin erityistapauksellisesti
oikeutetusta hallussapidosta83. On kuitenkin syytä huomata, että tämäntyyppiset säännöstasolla auki eksplikoidut normien moraaliherkkyyden kielellistymät vain kuvaavat havainnollisesti tuota moraaliherkkyyttä, mutta niiden olemassaolo ei ole missään mielessä tuon
moraaliherkkyyden olemassaolon välttämätön ehto84.
Oikeussäännösten tulkinta- ja systematisointikysymyksissä oikeudellinen argumentaatio kiinnittyy näissä kohdin vain vähäisesti äärimmäisen avoimesti muotoiltuihin lainsäädännön tai lainvalmisteluasiakirjojen kaltaisiin vahvasti tai heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin. Se viettää niiden sijaan vahvasti kohti sallittuihin oikeuslähteisiin kuuluvaa oikeuden
yhteiskunnalliseen arvoperustaan rakenteistuneista arvoista ja tavoitteista kumpuavaa tilanneherkkää reaalista argumentaatiota. Siinä argumenttien muodollisen auktoriteetin sijaan
korostuu argumenttien sisällöllinen vakuuttavuus ja teleologinen analyysi sekä käsillä olevan
tilanteen kontekstuaalinen analyysi. Kaarlo Tuorin termein tällöin liikutaan tavoiterationaalisen reflektiivisen tulkintakäytännön alueella85 ja Dan Fränden termein faktisen argumentaation alueella86.
Kriminalisointien osalta sanottu koskee kuitenkin vain oikeuttamisperusteiden tulkintaa, muttei tunnusmerkistötekijöiden tulkintaa. Toisin sanoen rikoslain tulkintaa ohjaavasta
legaliteettiperiaatteesta johtuen kriminalisoidun teon täyttymisen tunnusmerkistöä on
tulkittava tiukasti lakiteksti- ja sanamuotolähtöisesti. Näin ollen reaalinen argumentaatio
liittyy pikemminkin sinänsä tunnusmerkistön mukaisen teon rangaistavuuden poistavien
avoimesti kirjattujen oikeuttamisperusteiden tulkintaan.87
Oman haasteensa oikeuden materiaalisuuden tunnustavalle lähestymistavalle tuottaa se,
että taiteelliseen toimintaan liittyviä oikeustapauksia on käsitelty Suomessa erittäin vähän ja
vain ani harvoin ylimmissä tuomioistuimissa. Näin ollen meillä on olemassa niukalti sellaista
aineistoa, joka kuvaa tilanneherkän reaalisen argumentaation välittymistä oikeudelliseen
tulkintaan. Ehkä myös hieman yllättävästi tällaista taiteellisen toiminnan kontekstuaaliset
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Eriksson 1980, s. 108–110.
Ks. esim. rikoslain (RL, 39/1889) 17:17, 17:18 ja 17:19.
Taiteelliseen ilmaisuun liittyvien kriminalisointien osalta ks. Rautiainen 2011a.
Tuori 2000, s. 175–176. Materialisoituneen oikeuden tavoiterationaalista tulkintaa koskevasta
keskustelusta ks. myös Eriksson 1980, s. 108–110; Pöyhönen 2000 passim.
86 Frände 2005, s. 57.
87 Rikoslainsäädännön tulkinnasta ks. Frände 2005, s. 50–58.
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piirteet huomioonottavaa kotimaista oikeuskäytäntöä löytyy pikemminkin hallintotuomioistuimista88 kuin yleisistä tuomioistuimista.
Erityisesti on huomattava, ettei korkein oikeus ole antanut perusoikeusuudistuksen jälkeen ainuttakaan prejudikaattia, joka selventäisi taiteen vapautta koskevan perusoikeuden
sisältöä ja argumentaatioarvoa. Tilanteen tekee jokseenkin kummalliseksi se, että korkeimmasta oikeudesta on kuitenkin haettu tänä aikana valituslupaa sellaiselle taiteellista toimintaa koskeneelle hovioikeusratkaisulle, jossa oikeustilaa selkeyttävälle prejudikaatille olisi
ollut ilmeistä tarvetta89.
Edellä sanotun johdosta tuen tässä tutkimuksessa lainopillista analyysiäni puuttumattomuuden periaatteen ja taiteen edistämisen periaatteen sisällöstä ja ulottuvuuksista monin
kohdin kotimaisen oikeuden esiin nostamia kysymyksiä sivuavilla ulkomaisilla oikeustapauksilla sekä sellaisilla ihmisoikeuksien valvontaelinten ratkaisuilla, jotka eivät suoranaisesti
liity Suomen voimassa olevaan oikeuteen. Näiden avulla pyrin osoittamaan niitä mekanismeja, joiden kautta vahvasti aika- ja paikkasidonnaiset yhteiskunnalliset arvot ovat kiinnittyneet oikeusnormien tulkintaan.
Samalla niiden avulla voi tunnistaa taiteelliseen ilmaisuun liittyvistä oikeusnormien
tulkintatilanteista sellaisia oikeusjärjestysten rajat ylittäviä oikeuskulttuuriin rakenteistuneita yhtäläisyyksiä, jotka nojaavat taiteellisen ilmaisun vapauden yleisesti tunnustettuun
merkitykseen ja joita voi tämän vuoksi käyttää perusteltuina lisäargumentteina suomalaisten säännösten tulkinnassa. Oikeuslähdeopin näkökulmasta ulkomaista normiaineistoa ja
oikeuskäytäntöä käytetään tällöin mahdollisia ratkaisuperusteita osoittavina ei-velvoittavina
oikeuslähteinä.
**
Olen edellä liittänyt puuttumattomuuden periaatteen ja taiteen edistämisen periaatteen
vahvasti perus- ja ihmisoikeussäännöksiin ja aivan erityisesti taiteen vapautta koskevaan
perusoikeuteen. En ole kuitenkaan väittämässä näiden periaatteiden tyhjenevän perus- ja
ihmisoikeusoikeuksista niille johdettavissa olevaan sisältöön. Tämä antaisi liian yksinkertaisen kuvan niistä oikeusjärjestyksen systematisoijana ja yksinkertaistaisi liiaksi perus- ja
ihmisoikeuskytkentäisten systematisointiperiaatteiden roolia oikeusjärjestyksessämme.
Taiteen edistämisen ja puuttumattomuuden periaatteet ilmentävät näet edellä käsiteltyjen perus- ja ihmisoikeuksien ja valtioideologioiden ohella myös periaatteita konkretisoivaa
perustuslaintasoa alempaa lainsäädäntöä. Niiden konkreettinen sisältö määrittyykin niitä
koskevien perus- ja ihmisoikeuksien sekä niihin liittyvän perustuslaintasoa alemman lainsäädännön vuorovaikutuksen myötä.
Mikäli näkökulma siirretäänkin periaatteiden oikeutuksesta (niiden nauttimasta institutionaalisesta tuesta ja yhteisöllisestä hyväksyttävyydestä) ja periaatteiden oikeuskulttuurin
88 Esim. KHO 2009:106 ja KHO 2011:22.
89 Esim. Helsingin HO 6.3.2009 533. Olen käsitellyt toisaalla yhdessä Mikko Hoikan kanssa
kriittisesti korkeimman oikeuden päätöstä olla myöntämättä valituslupaa tässä Neitsythuorakirkkoinstallaatioteosta koskeneessa tapauksessa (ks. Hoikka & Rautiainen 2009).
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tasolla ilmenevästä systematisoivasta ja oikeudellista tulkintaa ohjaavasta tehtävästä niiden
oikeuden pintatasolla ilmenevään aineelliseen sisältöön sekä samalla niiden abstraktista
kuvailusta niiden konkreettisen ilmiasun kuvailuun, huomataan periaatteiden määrittyvän
tietyllä pistemäisellä tarkasteluhetkellä suurelta osin juurikin perustuslaintasoa alemman
lainsäädännön avulla. Tällöin puuttumattomuuden periaate ja taiteen edistämisen periaate
saavat myös sellaista sisältöä, jota ei ole ainakaan jäännöksettömästi palautettavissa minkään
perus- tai ihmisoikeusnormin oikeudelliseen sisältöön.
Tämä liittyy ilmiöön, jota voidaan kutsua perus- ja ihmisoikeusnormien dialektisuudeksi90: aineellisen oikeuden sekä perus- ja ihmisoikeusnormiston välillä on jatkuva toisiaan
muovaava vuorovaikutus, joka juontuu jo siitä, ettei lainsäätäminen tyhjene perus- ja ihmisoikeusnormeista päättelemiseen eli säädöshierarkkisesti alemman normin johtamiseen hierarkkisesti sitä ylemmistä normeista91. Tässä dialektiikassa perustuslaintasoa alemmanasteinen lainsäädäntö pitkälti luo sen normatiivisen maailman, jossa valtiosääntöoikeudellisella
perus- ja ihmisoikeusargumentaatiolla operoidaan; ja tuota maailmaa luodessa lainsäätäjän
toiminta on ennen kaikkea poliittisten tavoitteiden toteuttamista, ei vain perustuslainsäännösten tai ihmisoikeusnormien soveltamista92. Näin siitäkin huolimatta, että juuri perusoikeus- ja ihmisoikeussäännökset asettavat keskeisellä tavalla niin rajoja93 kuin suuntaviivoja94
tuon maailman luomiselle.
Lainsäätäjä voi esimerkiksi ryhtyä sellaisiin taiteen edistämisen periaatteen piiriin sisällytettäviin toimiin, joihin ryhtymisen velvoittavuutta ei voida johtaa mistään lainsäätäjään
kohdistuvasta perusoikeusnormistosta johdetusta toimintavelvoitteesta. Samaten lainsäätäjä
voi poliittisen keskustelun johtopäätöksenä katsoa, ettei taiteellisen ilmaisun vapauteen tule
puuttua jollakin keinolla tai perusteella, jota sinänsä voitaisiin pitää perus- ja ihmisoikeussäännöstön sallimana. Aikaa myöden tämä alkuaan perus- ja ihmisoikeusnormiston aineellisesta sisällöstä irrallinen laintasoinen sääntely voi kuitenkin sedimentoitua osaksi perus- ja
ihmisoikeusnormiston sisältöä95 ja tätä myötä alkaa esimerkiksi rajoittaa tämän laintasoisen
sääntelyn muuttamista.

90 Ks. Nuotio 2001, s. 24–25.
91 Perusoikeuskriitikot ovat arvostelleet perusoikeuksia korostavaa oikeusajattelua siitä, että sen
johdosta perustuslainsäätämistoiminnan ulkopuolella lainsäätäjälle suodaan siinä vain lähinnä
perustuslain täytäntöönpanijan rooli. Kuten Juha Lavapuro on huomauttanut tällainen puhe
kuitenkin yksioikoistaa liiaksi perusoikeusajattelua ja siihen liittyvää valtiosääntöistymiskehitystä
(Lavapuro 2010, s. 18).
92 Ks. Jyränki 2003, s. 230.
93 Rajojen asettaminen tapahtuu toisaalta perusoikeuksien rajoitusedellytysten kautta ja toisaalta
perusoikeuksien heikennyskiellon kautta.
94 Suuntaviivojen asettaminen tapahtuu perusoikeuden toimeksiantovaikutuksen kautta.
95 Vielä täsmällisemmin ilmaisten voisi puhua Kaarlo Tuorin kehittelemän oikeuden monitasomallin
(Tuori 2000) käsitteitä käyttäen sedimentoitumisesta osaksi jotakin perusoikeusideaa, jonka
kehittymisessä tapahtuvat muutokset sitten heijastuvat perusoikeusnormin sisältöön. Perus
oikeusdialektiikasta tarkemmin ks. esim. Nuotio 2001, s. 24–25.
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3	Kuvataiteellista toimintaa rajoittava
sääntely

3.1 Puuttumattomuuden periaate
3.1.1 Periaatteen ydinsisältö, oikeutus ja institutionaalinen tuki
”Aina kun yhteisö – – tai mikä tahansa hallitus yrittää sanella taiteilijalle mitä tehdä,
Taide joko täydellisesti katoaa, muuttuu stereotyyppiseksi tai rappeutuu alhaiseksi
ja halvaksi käsityön muodoksi – –”
– Oscar Wilde, The Soul of Man under Socialism –

Kun kuvataiteilija määritellään henkilöksi, joka ammatikseen ilmaisee itseään kuvaamalla,
yhdistelemällä ja sommittelemalla visuaalisia elementtejä, on julkisen vallan ja kuvataiteilijan
välisen oikeudellisen suhteen käsittely epäilemättä aloitettava ilmaisunvapauden käsitteestä.
Klassisessa merkityksessä ilmaisunvapaus mielletään sellaiseksi yksilön negatiiviseksi vapausoikeudeksi suhteessa valtioon, jossa yksilön oikeutta ilmaista itseään vastaa valtiolle asetettu
velvollisuus pidättäytyä tämän vapauden käyttöä vaikeuttavista toimista. Oikeudellisesti
vapausoikeudellinen ilmaisunvapaus merkitsee siis, ettei valtiolla ole valtiosääntöoikeudellista kompetenssia puuttua ilmaisunvapauden alaan kuuluvaan toimintaan1.
Tässä tutkimuksessa ammattikuvataiteilijan toimintaympäristöä jäsentävään, julkiselle
vallalle asetettuun velvoitteeseen olla puuttumatta taiteelliseen ilmaisuun viitataan termillä
puuttumattomuuden periaate. Valtiosääntöoikeudellisesti se on käsitettävissä ennen kaikkea
perustuslain 16.3 §:ssä perusoikeutena turvatun taiteen vapauden torjuntaoikeudelliseksi eli
negatiivisen vapauden ulottuvuudeksi, jonka ydinsisältönä on taiteeseen kohdistuvan sensuurin
ja muunlaisen taiteen sisällön ohjailun kielto2.
Taiteen sensuurin ja sisällön ohjailun kielto ei kuitenkaan missään nimessä merkitse sitä,
että kaikenlainen taiteellinen ilmaisu olisi sallittava aina ja kaikkialla. Kuten kaikella muullakin perusoikeuksien suojaamalla toiminnalla, myös taiteellisella ilmaisulla on aina rajansa.

1
2

Hoikka 2009, s. 36.
Rautiainen 2007, s. 64–66 ja 70–74.
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Kun ilmaisunvapauden suoja-alaa tarkastellaan niin kutsutun ulkoisten rajoitusten teorian3
kautta, puuttumattomuuden periaate merkitsee oikeudellisesti ennen kaikkea sitä, että taiteellisen ilmaisun rajoituksia on arvioitava yhtäältä kiinnittämällä huomio erityisesti rajoitettavana olevan perusoikeudellista suojaa nauttivan toiminnan eli taiteellisen ilmaisun erityispiirteisiin ja toisaalta huomioimalla ne oikeusjärjestykseen rakenteistuneet periaatteet,
jotka sääntelevät yleisesti perusoikeuksien suojaamien oikeushyvien rajoittamista.
Tällöin puuttumattomuuden periaate merkitsee perusoikeussuojan rajoittamisrajoitusta, johon perusoikeuskeskustelussa viitataan usein saksankielisellä termillä SchrankenSchranken. Sen mukaan perusoikeussuojan rajoittamista koskeva kielto astuu voimaan heti,
kun perusoikeussuojaa nauttivaan toimintaan kohdistuva puuttuminen ei ole oikeutettavissa
jonkin oikeusjärjestykseen rakenteistuneen rajoitusedellytyksen perusteella.
Kiinnittäessään näin huomion yksilön vapauspiirin muodollis-oikeudellisiin rajoihin
puuttumattomuuden periaate hakee yhteiskuntapoliittisen oikeutuksensa ennen kaikkea
oikeusvaltioideologiasta, sillä kuten Veli-Pekka Viljanen on todennut, perusoikeuksien rajojen etsinnässä on pääosin kysymys perusoikeuksien oikeusvaltiollisten ulottuvuuksien tarkastelusta4. Taideteoreettisesti tarkastellen puuttumattomuuden periaate liittyy romanttiseen taiteilijakäsitykseen, jonka puitteissa luova yksilö nähdään omasta kahlitsemattomasta
ajattelustaan, mielikuvituksestaan ja tunteistaan luomisvoimaansa ammentavana boheemina
nerona5 ja taide vastaavasti erityisenä vapauden valtakuntana, jonka autonomisuutta on varjeltava6. Puuttumattomuuden periaatteen kiinnittyminen oikeusjärjestykseen on esitetty
kuviossa 5.

3
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Ilmaisunvapauden ulkoisten rajojen teoriassa (saks. Außentheorie) perusoikeuden tarkastelu
keskittyy perusoikeudelle ominaisten rajojen määrittelyn sijaan sitä rajoittaviin säännöksiin
ja niiden legitimiteettiin (ks. Alexy 2002, s. 178–184). Tässä tutkimuksessa kiinnitytään
ilmaisunvapauden ulkoisten rajojen teoriaan sen johdosta, että nykyinen suomalainen
perustuslakivaliokunnan harjoittamaan perusoikeuksien rajoitusedellytysten tarkasteluun
vahvasti nojautuva perusoikeuskäsitys edustaa selkeästi ulkoisten rajojen teoriaa (sananvapauden
osalta ks. Ollilla 2004, s. 18). Ulkoisten rajojen teorian vastakohtana olevassa sisäisten
rajoitusten teoriassa (saks. Innentheorie) vastaavasti tarkastelun kohteena olisi sen arviointi, mitä
ilmaisutapoja ilmaisunvapauden katsotaan sisältävän (ks. Alexy 2002, s. 178–184). Itsenäisyyden
ajan alussa suomalainen sananvapausajattelu jäsentyi vielä sisäisten rajoitusten teorian kautta,
mitä ilmentää hyvin esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 14/1921 vp, jossa
perustuslakivaliokunta pohti kuuluuko kuvien kinematografinen esittäminen sananvapauden
alaan. Osaltaan erottelu sisäisten ja ulkoisten rajojen teorioihin liittyy siihen, kuinka
perusoikeuden soveltamisalan ja rajoitusedellytysten mieltäminen kapeaksi johtaa erityyppiseen
perusoikeuskeskusteluun kuin niiden mieltäminen laajaksi (ks. Kumm 2006, s. 347–348).
Viljanen 2001, s. 360–361.
Ks. Lepistö 1991, s. 45–54.
Ks. Sevänen 1998, s. 382–385.
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Puuttumattomuuden periaatteen kiinnittyminen oikeusjärjestykseen

**
Taide on ilmaisun, viestinnän, kannanoton ja mielihyvän tuottamisen väline, joka operoi
esteettisellä koodistolla. Näin se ei tavallisesti kiinnity – toisin kuin esimerkiksi tieteellinen
tai journalistinen ilmaisu – sellaiseen kumuloituvan tiedon etsintään, josta ilmaisunvapauden oikeutusta koskevien teorioiden yhteydessä puhutaan erityisesti John Stuart Millin ja
John Miltonin ajatuksiin tukeutuen usein totuuden etsintänä7.
Taiteellisen ilmaisun vaikuttavuus perustuu siihen kuinka se yhdistelee sosiaalisen tilan
eri ulottuvuuksia: tietojemme rajaamaa kognitiivista tilaa, kauneuden kaipuumme muodostamaa esteettistä tilaa ja koettujen sosiaalisten velvollisuuksiemme luomaa moraalista tilaa.
Taiteen kielen vedotessa yhtä aikaa älyyn ja tunteeseen, se välittää tietoa muutoinkin kuin
vain kognitiivisten ja kielellisten prosessien kautta.8
7
8

Ks. Mill 1982, s. 23–27 ja 58–60; Milton 2006. Totuusteoreettisesta ilmaisunvapauskäsityksestä
ja sen kritiikistä tarkemmin ks. Habermas 2004, s. 199–207; Barendt 2005, s. 7–13.
Karisto 1998, s. 63–65.
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Taiteellinen ilmaisu avaa yksilölle mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja yhteiskunnan tasolla se toisaalta luo mahdollisuuksia yhteiskunnan muutokselle sekä toisaalta osallistuu kulttuurin rakentamiseen ja sen vakauden ylläpitoon9. Näin taiteellisen ilmaisun voima
liittyy keskeisesti yksilöllisyydestä kumpuavaan taiteilijan uutta luovaan itseilmaisuun ja taiteen kykyyn herättää vastaanottajissaan tunnereaktioita10, minkä johdosta taiteellisen ilmaisun tehtäväpiiriin kuuluu muun muassa yhteiskunnan kriittinen valottaminen tavalla, jota
viimeaikaisessa taidefilosofiassa on kutsuttu kokeellisuudeksi11.
John Dewey on esimerkiksi katsonut taiteilijan tehtäväksi hänen mieltään ravistelevan
materiaalin muokkaamisen uuden kokemuksen lähteeksi:
”Yksi taiteen tehtävistä on nimenomaan nujertaa moralistinen arkuus, joka saa mielen karttamaan joitain materiaaleja ja kieltäytymään päästämästä niitä herkkävaistoisen tietoisuuden
puhdistavaan valoon.”12

Caroline Levine on tältä pohjalta liittänyt taiteellisen ilmaisun vapauden ja demokraattisen
oikeusvaltion käsitteet yhteen väittäessään demokraattisten yhteiskuntien tarvitsevan kansalaisyhteiskuntaan kietoutuvan demokratiaprosessinsa ylläpitämiseen sellaisia kommunikaatiotapahtumia, joita esimerkiksi juuri taide voi yhteiskunnassa tarjota. Koska näemme vasta
ajan kulumisen tuottaman historiallisen etäisyyden päästä, mitkä kommunikaatiotapahtumat osoittautuvat historiallisesti merkittäviksi, on Levinen mukaan yhteiskunnan lähtökohtaisesti pidättäydyttävä puuttumasta näihin tapahtumiin.13
Tämäntyyppisten lähestymistapojen taustalla on toisaalta taidetekojen välittömän
moraalisen arvioinnin mielekkyyden kiistävä autonomistinen ajattelu14 ja toisaalta demokraattisen oikeusvaltion käsitteen ytimeen sijoittuva ajatus siitä, että taiteen eettisenä merkityksenä on kiinnittää huomio erinäisiin merkityksellisiin ja vaikeisiin asioihin, sekä auttaa
meitä kansalaisyhteiskunnan puitteissa selventämään itsellemme, mikä olisi oikea tapa ajatella ja tuntea niiden yhteydessä. Etenkin jälkimmäinen näistä lähtökohdista on sulautunut
kiinteäksi osaksi oikeusjärjestystämme; onhan esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen retoriikassa metafora taiteen instrumentaalisesta arvosta demokratialle jotakuinkin
yhtä vakiintunut ja kulunut kuin metafora journalisteista vallan vahtikoirina. Ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan toistuvasti todennut:

9

14

Taiteellisella ilmaisulla on nähtävissä niin staattinen kuin dynaaminen yhteiskunnallinen funktio
(ks. Emerson 1981, s. 136–141).
Ilmaisunvapausteorioiden piirissä taiteellinen ilmaisu kietoutuu näin erityisesti niin sanottuihin
ilmaisuteorioihin, joista tarkemmin Barendt 2005, s. 13–18.
Ks. esim. Katajamäki & Veivo 2007.
Dewey 1934, s. 189.
Levine 2007. On merkillepantavaa, että Levine käyttää tässä yhteydessä puuttumattomuuden
velvoitteen perustelemiseen Anthony Juliuksen (2002, s. 42–51) kuvaamaa kaanonpuolustusta.
Sen oikeudellisesta käytöstä ks. myös Rautiainen 2011a. Taiteellisten kommunikaatiotapahtumien
yhteiskunnallisesta merkityksestä ks. myös Goldfarb 2005.
Autonomismista ks. Carroll 1998.
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”Taiteellisia teoksia luovat, esittävät, jakelevat ja näytteille asettavat ottavat osaa siihen ajatusten ja mielipiteiden vaihtoon, joka on välttämätöntä demokraattiselle yhteiskunnalle. Siksi
valtiolla on velvollisuus olla loukkaamatta oikeudettomasti heidän ilmaisunvapauttaan.”15

Puuttumattomuuden periaatteen yhteiskuntapoliittinen oikeutus tukeutuukin Suomessa
ennen kaikkea demokraattisen oikeusvaltion ideologiaan, joka korostaa toisaalta julkisen
vallankäytön lainalaisuutta eli käytännössä yksilön vapauspiirin rajojen määrittelyn muodollisoikeudellista tarkkuutta ja toisaalta kansalaisyhteiskunnan piirissä tapahtuvaa mielipiteenvaihtoa16. Pentti Arajärvi on demokraattiseen oikeusvaltioon liittyen katsonut, että yhteiskunnalla on mahdollisuus käyttää täysimääräisesti kehittymisen edellytyksiä vain silloin,
kun sisällöllisesti, menetelmällisesti tai maailmankatsomuksellisesti ei rajoiteta kehityksen
olennaisia komponentteja17.
Näin demokraattisen oikeusvaltion ytimessä oleva toimiva kansalaisyhteiskunta edellyttää, että jokaisella on oikeus osallistua demokraattiselle yhteiskunnalle ominaiseen ajatusten ja mielipiteiden vaihtoon sekä itseilmaisuun julkisen vallan siihen puuttumatta. Mikko
Hoikan mukaan liberalistinen sananvapausideologia kiinnittyykin nykymuodossaan usein
juuri tähän lähtökohtaan18. Sananvapausteoreettisessa valossa puuttumattomuuden periaate
onkin nähtävissä eräänä liberalistisen sananvapausideologian ilmentymänä.
Taiteellisen ilmaisun vapaus julkisen vallan taiteelliseen toimintaan kohdistaman puuttumattomuuden merkityksessä tukee tällöin kansalaisyhteiskunnan moniarvoisuutta ja
vapaata mielipiteen vaihtoa niin yksilöiden kesken kuin heidän ja valtiovallan välillä. Tähän
lähtökohtaan kietoutuen puuttumattomuuden periaate on tunnustettu taidepolitiikan ja
taidelainsäädännön perustavaksi lähtökohdaksi pitkään. Periaatteen aihio on nähtävissä jo
1900-luvun alun taiteilijapolitiikassa ja täsmällisemmin se näkyy lähes kaikkien toisen maailmansodan jälkeisten taidepoliittisten virallisdokumenttien taustalla19.
Nykyisen taidepolitiikan perustan luonut Valtion taidekomitea esimerkiksi puhui mietinnössään vuonna 1965 taiteen perimmäisen vapauden kunnioittamisesta valtion taide-

15 Sitaatti on ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisusta Vereinigung Bildender Künstler v. Itävalta
(25.1.2007). Lähes samansisältöisenä se löytyy myös esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimen
ratkaisuista Müller et.al. v. Sveitsi (28.4.1988), Otto-Preminger-Institut v. Itävalta (20.9.1994),
Nigel Wingrove v. Yhdistynyt kuningaskunta (25.11.1996), Hüseyin Karataş v. Turkki
(8.7.1999), Alinak v. Turkki (29.3.2005), ja Kar et.al. v. Turkki (3.5.2007). Sitaatin ilmentämän
argumentaation suhteen on huomattava, että ilmaisunvapausteoreettisessa mielessä Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö liittyy ilmaisuteorioiden sijaan vahvasti demokraat
tis-funktionaaliseen ilmaisunvapausteoriaan (ks. Barendt 2005, s. 18), mikä johtunee osaltaan
ihmisoikeustuomioistuimen argumentaation kiinnittymisestä sen pohtimiseen, onko sanan
vapausrajoitus ollut välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa.
16 Demokraattisesta oikeusvaltiosta ks. Tuori 1991, s. 36–38. Kansalaisyhteiskunnan roolista
pohjoismaisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa ks. Kettunen 2001.
17 Arajärvi 2006, s. 144–177.
18 Hoikka 2009, s. 44–45.
19 Olen kuvannut suomalaisen taiteilijapolitiikan keskeiskäsitteiden kehittymistä julkaisussa
Suomalainen taiteilijatuki (Rautiainen 2008b, s. 22–30). Autonomian ajan lopun ja itsenäisyy
den ajan alun osalta ks. myös Sokka 2005. Yleiskatsauksen 1960-, 1970- ja 1980-lukujen taide
politiikkaan antaa myös Mertanen 2009.
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politiikan lähtökohtana20, joskaan se ei mitenkään eksplikoinut mitä tuo kunnioittaminen
tarkoitti. Myöhemmissä dokumenteissa periaatteen sisältöä on jo määritelty tarkemmin.
Esimerkiksi ehdotuksessa valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi vuonna
2002 ajatus taiteen autonomiasta taidepolitiikan perustavimpana lähtökohtana muotoiltiin
seuraavasti:
”Valtion tehtäväksi on katsottu taiteellisen toiminnan edellytysten luominen ja ylläpitäminen. Tämän perustehtävän kantavana ajatuksena on taiteen ilmaisuvapaus ja itseisarvo, jotka
on taattu erilaisten säädösten tasolla (esim. perustuslaki, taidehallintoa ja tukea koskeva lainsäädäntö jne.) ja ne ovat läpinäkyvinä myös taidehallinnon päätöksenteossa. Taiteen itseisarvon tunnustamisen taustalla on mm. se, että taiteilijan työn olennainen osa on uuden ja
yllättävän luominen, eikä kaikki taiteellinen työ ole aina (heti) laajasti hyväksyttyä. Taide on
myös alue, jossa on lupa epäonnistua. Juuri näistä syistä taiteella ei voi olla pelkästään markkina-arvoa, eikä siltä aina pidä myöskään odottaa yleisön hyväksyntää.”21

Puuttumattomuuden periaatteelle perusoikeuspunninnassa annettavaa painoarvoa määriteltäessä onkin muistettava sen olevan perustuslakiin otettuun nimenomaiseen perusoikeuskirjaukseen perustuessaan yksi yhteiskuntamme perustavimmista arvoista muistaen samalla sen
olevan myös vain yksi näistä arvoista. Konkreetissa tilanteessa tukea puuttumattomuuden
periaatteen painoarvon määrittämiseen pitää hakea ennen kaikkea taiteellisen ilmaisunvapauden oikeusjärjestykseen rakenteistuneesta arvoperustasta eli siitä, kuinka taiteellisen
ilmaisemisen vapaudella on kansalaisyhteiskunnan sisäiseen vuorovaikutukseen, esteettisen
kokemisen tuottamaan sivistykseen ja taideteosten väliseen dialogisuuteen tähtäävä tehtävä.
Mitä läheisemmin jokin asia liittyy näihin tehtäviin, sitä lähempänä se on perusoikeuden
suoja-alan ydintä ja sitä painavampana arvona se toimii konkreetissa perusoikeuspunnintaoperaatiossa.
**
Visuaalisena viestintänä kuvataiteellinen ilmaisu liittyy kiinteästi yhteiskunnassa vallitsevaan
kuvalliseen järjestykseen. Näin siihen kohdistuva rajoituslainsäädäntö kytkeytyy yhteiskunnan vakiintuneita ja jaettuja kulttuurisia merkityksiä sisältävän visuaalisen järjestyksen ylläpitämiseen.22 Kuvataiteellinen ilmaisu kantaa sellaista visuaalista sanomaa, joka on vain osin
kielellistettävissä. Koska kuvallisten representaatioiden välille syntyvien kuvastojen kokonaisuus on näin osin irrallaan sanallisesta merkityksenmuodostuksesta, nousee kuvataiteellisen
ilmaisun rajoitusten yhteydessä esiin kysymys siitä, mitä saa kuvata. Tämä kysymys on käsitettävä lähtökohdiltaan erityyppiseksi kuin ilmaisunvapausjuridiikalle tyypillisempi kysymys
siitä, mitä saa sanoa, sillä sanominen operoi erityyppisen tulkinnan ja merkityksenmuodostusprosessin kanssa kuin kuvaaminen23.

20
21
22
23
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KM 1965:A8, s. 50.
Taide on mahdollisuuksia 2002, s. 63.
Visuaalisesta järjestyksestä ks. Seppänen 2001, s. 27–88.
Ks. Boehme-Neßler 2010, s. 69–73.
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Kuvallisen merkityksenmuodostuksen kielellistämisen vaikeus oikeudellisessa kontekstissa ilmenee hyvin esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston luokkahuoneeseen sijoitettua krusifiksia koskeneessa ratkaisussa Lautsi v. Italia (18.3.2011). Siinä
ihmisoikeustuomioistuin joutui tukeutumaan krusifiksin symbolis-visuaalista (semioottista)
tulkintakehystä jäsentäessään muun muassa kummalliseen metaforaan krusifiksista passiivisena artefaktina verratessaan sitä esimerkiksi musliminaisen huntuun symbolis-visuaalisesti
aktiivisena artefaktina24. Samaan kielellistämisen vaikeuteen liittynee myös se, kuinka ihmisoikeustuomioistuimen pilapiirroksia koskeneissa ratkaisuissa25 oikeudellinen argumentaatio
kiinnitetään pilapiirrosten yhteydessä julkaistujen tekstien muodostamiin merkityskehikkoihin paljon vahvemmin kuin pilapiirrosten kuvallisiin elementteihin.26
Uskoisin tämän kuvallisen merkityksenmuodostuksen kielellistämisen vaikeuden selittävän sitä Timo Nyyssösen havaintoa, että kuvaamisen ja sanomisen välinen erottelu on ilmaisunvapausjuridiikassa käsitetty usein siten, että kuvallinen ilmaisu on mielletty toisarvoiseksi
suhteessa sanalliseen ilmaisuun ja sen rajoitukset on siten koettu helpommin sallittaviksi27.
Volker Boehme-Neßlerin mukaan tämä johtuu oikeuden luonteesta sanallis-kielellisenä
toimintajärjestelmänä28. Nähdäkseni tämäntyyppinen sanallisen ilmaisun priorisointi suhteessa kuvalliseen on kuitenkin kestämätön, sillä kuvallisuuden tuotannon räjähdettyä valokuvauksen, elokuvauksen, television, tietokoneiden ja viimeksi tietoyhteiskuntakehityksen
valtaisiin mittoihin, on kuvallisuudella niin keskeinen osa nykyajan yksilöiden ja yhteiskunnan elämässä, että sitä ei voida mieltää sanallista viestintää vähäisempää suojaa tarvitsevaksi.
Tämän johdosta kuvalliseen ilmaisuun kohdistuvia perusoikeusrajoituksia ei voi nähdäkseni kategorisesti lähestyä sanalliseen ilmaisuun kohdistuvia rajoituksia sallivammin.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuvalliseen ilmaisuun kohdistuvia rajoituksia olisi
lähestyttävä samoin kuin sanalliseen ilmaisuun kohdistuvia rajoituksia. Sen sijaan kuvalliseen
ilmaisuun puuttumisen sallittavuutta arvioitaessa arviointi on suoritettava kuvallisen ilmaisun omat ominaisuudet ja sen visuaaliseen järjestykseen kiinnittyvä ominaislaatu huomioiden. Toisin sanoen sille, että kuvalliseen ilmaisuun kohdistetaan sellaisia rajoituksia, joiden
kohdistamista sanalliseen ilmaisuun ei pidetä hyväksyttävinä, on oltava sellaiset perusteet,
jotka oikeuttavat poikkeamaan ilmaisunvapausperusoikeuden ja taiteen vapautta koskevan
perusoikeuden lähtökohdaksi ottamasta sisältö-, väline- ja menetelmäneutraalisuudesta29.
Tällaisena perusteena on Suomessa pidetty esimerkiksi väitettä, jonka mukaan kuvallinen ilmaisu vaikuttaa lapsiin vahvemmin kuin sanallinen ilmaisu, minkä johdosta heitä on
24 Tuomioistuimen argumentaation tavoitteena oli selvästi krusifiksin neutralointi eräänlaiseksi
tyhjäksi merkitsijäksi, tapauksesta tarkemmin ks. McGoldrick 2011.
25 Ks. esim. ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Leroy v. Ranska (2.10.2008).
26 Kuvallisen ilmaisun sanallistamista on tarkasteltu muun muassa semioottisen kuvataiteen
tutkimuksen puitteissa. Kuvallisen ilmaisun kielellistämisen prosesseista tarkemmin ks. Kuusamo
1990.
27 Nyyssönen 2007, s. 105
28 Boehme-Neßler 2010, s. 90.
29 Perustuslakivaliokunta on korostanut esimerkiksi sananvapauslakia (460/2003) säädettäessä,
että välineneutraalisuuteen pyrkivässä sääntelyssä on otettava riittävästi huomioon myös
viestintävälineiden erityispiirteitä (PeVM 14/2002 vp).
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suojattava heidän kehitykselleen haitalliselta kuvalliselta ilmaisulta. Perusoikeusjärjestelmän
tasolla näkemys on saanut ilmiasunsa sananvapausperusoikeuden (PeL 12.1 §) yhteyteen kirjatussa kuvaohjelmia koskevassa kvalifioidussa lakivarauksessa, jonka mukaan lailla voidaan
säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia30.

3.1.2 Periaatteen kiinnittyminen ihmisoikeusnormeihin
Puuttumattomuuden periaate on kiinnittynyt useisiin ihmisoikeusnormeihin, jotka täydentävät sen nauttimaa kansallisista perusoikeuksista kumpuavaa institutionaalista tukea.
Ihmisoikeusnormien tasolla periaate liittyy erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10
artiklaan ja YK:n KP-sopimuksen 19 artiklaan, joissa kummassakin turvataan taiteellisen
ilmaisun vapaus. Näiden molempien taustalla on YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen
julistus, jonka 19 artiklaan kirjattu jokaisen oikeus sananvapauteen31.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10(1) artiklassa ei mainita eksplisiittisesti taiteellisen
ilmaisun kuulumista artiklan alaan, vaan todetaan yleisesti, että jokaisella on sananvapaus,
mikä sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Ihmisoikeussopimuksen
noudattamista valvova Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on kuitenkin ratkaisukäytännössään katsonut kaikenlaisen taiteellisen ilmaisun kuuluvan kiistatta ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan soveltamisalaan32.
KP-sopimuksen 19(2) artiklassa turvataan taiteellisen ilmaisun vapaus eksplisiittisesti
toteamalla, että jokaisella on sananvapaus, mikä sisältää vapauden hankkia, vastaanottaa ja
levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia riippumatta alueellisista rajoista joko suullisesti, kirjallisesti tai painettuna, taiteellisessa muodossa tahi muulla hänen valitsemallaan tavalla.
Näiden julkisen vallan toimia rajoittavien eli yksilöille tietyn vapauspiirin turvaavien
kansainvälisten ihmisoikeussopimusten keskeisin vaikutus kansalliseen oikeuteen on se, että

30 Vuoteen 2001 saakka elokuviin ja muihin kuvaohjelmiin voitiin kohdistaa poikkeuslakina
säädettyjen sensuurivaltuuksien nojalla huomattavasti laajempia rajoituksia (Ollila 2004, s. 95).
Vuoden 2012 alusta kuvaohjelmiin liittyvistä lasten suojelemiseksi välttämättömistä rajoituksista
on säädetty kuvaohjelmalaissa (710/2011).
31 YK on yrittänyt saada aikaan erillistä yleissopimusta ilmaisuvapaudesta siinä kuitenkaan
onnistumatta (Kortteinen 1996, s. 52–56).
32 Ensimmäisen kerran tämä tapahtui eksplisiittisesti vuonna 1988 kuvataiteilijan taiteellisen
ilmaisun vapautta koskeneen tapauksen Müller et.al. v. Sveitsi (28.4.1988) yhteydessä. Impli
siittisesti taiteellinen ilmaisu oli luettu artiklan alaan jo ihmisoikeustuomioistuimen aiemmissa
ratkaisuissa kuten esimerkiksi tapauksessa Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta (7.12.1976),
jossa tosin kaunokirjallista teosta The Little Red Schoolbook arvioitiin puhtaasti painoteoksena
eikä siis suoranaisesti taideteoksena. Koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuin soveltaa argu
mentaatiossaan ilmaisun vapauden suoja-alan ulkoisten rajoitusedellytysten oppia, ei taiteellisen
ilmaisun kuuluminen 10 artiklan alaan tosin vielä kerro oikeastaan paljonkaan sen nauttimasta
suojasta. Ulkoisten rajoitusten opissa olennaista ei näet ole niinkään tietyn asian kuuluminen
säännöksen alaan kuin ne perusteet, joilla tuon asian lähtökohtaisesti nauttimaa suojaa on mah
dollista rajoittaa (ks. Alexy 2002, s. 178–179).
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ne sisältävät tyhjentävän luettelon taiteellisen ilmaisun vapauden sallituista rajoitusperusteista. Kansallinen lainsäätäjä ei voi käytännössä edes poikkeuslakimenettelyyn turvautuen
poiketa perustuslakiin nähden rajoitetusti ylemmänasteisessa asemassa olevasta rajoitusperusteluettelosta, sillä kansallinen lainsäädäntö ei ulotu valtionsisäisesti voimaansaatettuihin
ihmisoikeuksiin edes perustuslainsäätämisjärjestyksessä33.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10(2) artiklan mukaan taiteellista ilmaisua voidaan
rajoittaa lailla, mikäli se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden
maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi,
tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.
Koska varsinkin yleisen turvallisuuden, järjestyksen ja moraalin samoin kuin muiden
henkilöiden maineen ja oikeuksien perusteella voidaan periaatteessa oikeuttaa lähes minkälaisia ilmaisunvapauden rajoituksia tahansa, luettelon varsinainen rajaava funktio on jäänyt
verraten vähäiseksi. Olennaisemmaksi lähtökohdaksi on sen sijaan muodostunut rajoitusperusteiden supistavan tulkinnan vaatimus ja rajoitusten välttämättömyyden perustelujen
vakuuttavuus. Rajoitusperusteiden tulkinnassa onkin useimmiten keskeiseen asemaan noussut
kysymys siitä, onko rajoitus ollut välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa34.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään korostanut sitä, kuinka
ilmaisunvapauden suojan piiriin kuuluu lähtökohtaisesti myös valtiota tai jotain osaa väestöstä loukkaava, järkyttävä tai huolestuttava ilmaisu kuin myös liioitteleva, provosoiva tai
totuudenvastaiseksi arveltu ilmaisu35. Käytännössä taiteellisen ilmaisun kohdalla rajoituksen
välttämättömyyttä koskeneeseen suhteellisuuspunnintaan on vaikuttanut kuitenkin erityisesti ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössään kehittämä oppi valtion harkintamarginaalista, jonka mukaan ihmisoikeustuomioistuin ei aina pyri arvioimaan itse lakiin
perustuvien rajoitusten objektiivista välttämättömyyttä, vaan jättää valtiolle tältä osin tietyn
harkintamarginaalin, joka ei ole kuitenkaan koskaan loputon36.
33 Saraviita 2005, s. 232. Sinänsä kansallinen lainsäätäjä voi kylläkin eräin edellytyksin de jure
irtisanoa kansainvälisoikeudellisen sopimuksen ja sitä kautta irtaantua tuon sopimuksen
tuottamista velvoitteista. Irtaantuminen keskeisistä ihmisoikeusvelvoitteista on tosin ainakin
tällä hetkellä valtiolle de facto melko mahdotonta.
34 Hoikka 2009, s. 69.
35 Tämän ns. suvaitsevaisuusperiaatteen sisältöä on muotoiltu etenkin Euroopan ihmisoikeus
tuomioistuimen ratkaisuissa Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta (4.11.1976), Prager &
Oberschlik v. Itävalta (22.3.1995) ja Salov v. Ukraina (6.9.2005).
36 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään korostanut, ettei laajaksikaan
katsottava harkintamarginaali voi koskaan oikeuttaa aivan minkälaista tahansa sinänsä hyväk
syttävään perusteeseen liittyvää ihmisoikeusrajoitusta. Ihmisoikeustuomioistuimen käyttämällä
terminologialla ilmaisten harkintamarginaalioppiin perustuva rajoitus edellyttää näet harkinta
marginaalin olemassaoloa perustelevan hyväksyttävän syyn lisäksi vielä suhteellisuusperiaatteen
noudattamista, jotta rajoitusta voidaan pitää Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisena.
Suhteellisuusperiaatteen ja harkintamarginaalin viimekätisimpänä rajoitteena toimii tällöin
ihmis
oikeussopimuksen 53 artiklan mukainen olemassa olevien ihmisoikeusvelvoitteiden
kunnioitta
misvelvollisuus ja 17 artiklan mukainen oikeuksien väärinkäytön kielto, joka
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Näin ollen harkintamarginaaliopilla viitataan siihen oikeudelliseen liikkumatilaan,
jonka ihmisoikeussopimuksen rajoituslausekkeet valtiolle suovat. Niillä alueilla, joilla valtiolla on laaja harkintamarginaali, on rajoituslausekkeiden tulkinta korostuneesti valtion
tehtävä. Sen sijaan niillä alueilla, joilla valtiolla on kapea harkintamarginaali, on rajoituslausekkeiden tulkinta lähes yksinomaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tehtävä.
Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä on todettu taiteellisen ilmaisun
vapauden kytkeytyvän yleensä sellaisiin julkiseen moraaliin liittyviin kysymyksiin, joissa
valtiolla on EIT:n mukaan laaja harkintamarginaali37. Tämä merkitsee sitä, että taiteellisen
ilmaisun rajoittaminen ihmisoikeussopimuksen 10(2) artiklan nojalla on verrattain helposti
hyväksyttävissä tilanteissa, joissa taiteellinen ilmaisu koskettaa julkista moraalia, vaikkakaan
pelkästään se seikka, että ilmaisu sisältää esimerkiksi valtiota tai jotakin osaa sen väestöstä
loukkaavia, järkyttäviä tai huolestuttavia viestejä ei sinänsä oikeuta yksinään rajoittamaan
ilmaisunvapautta38. Valtion harkintamarginaali on kuitenkin osoittautunut huomattavasti
kapeammaksi, kun taiteellista ilmaisua käytetään selkeän poliittiseen tarkoitukseen39 kuitenkin niin, että poliittisten toimijoiden yksityiselämän ja kunnian suojaan liittyvien kysymysten osalta harkintamarginaali on suhteellisen laaja40.
Taiteellisen ilmaisun rajoittamiseen liittyvän valtion harkintamarginaalin tarkastelu
osoittaa hyvin sen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin suhtautuu taiteelliseen ilmaisuun hyvin instrumentalistisesti. Taiteen esteettinen arvo nauttii huomattavasti vähäisempää
ja vain ani harvoin eksplikoitua suojaa kuin sen välittämien ajatusten mahdollinen yhteis-

37
38
39

40
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muun muassa kieltää sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien tyhjäksi tekemisen. Ks.
Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta (7.12.1976); Chauvy ym. v. Ranska (29.6.2004);
X., Y., ja Z. v. Yhdistynyt kuningaskunta (22.4.1997); Pellonpää 2005, s. 231–232. Valtion
harkintamarginaaliopista ilmaisunvapauden osalta ks. myös Pellonpää 2005, s. 501–503.
Taiteelliseen ilmaisunvapauteen liittyvän laajaksi ymmärretyn harkintamarginaalin ulkorajoista
ks. EIT:n ratkaisu Akdaş v. Turkki (16.2.2010). Tässä Guillaume Apollinairen Hirveä Hospodar
teosta koskeneessa ratkaisussa ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei harkintamarginaalin alaa
eli tässä tapauksessa kulttuuristen, historiallisten ja uskonnollisten erilaisuuksien tunnustamista
eri jäsenvaltioissa saanut ulottaa niin pitkälle, että estettäisiin yleisön pääsy jollakin kielellä
eurooppalaiseen kirjallisuusperintöön kuuluvaan teokseen.
Ks. Müller et al. v. Sveitsi (28.4.1988); S. ja G. v. Yhdistynyt kuningaskunta (2.9.1991); OttoPreminger-Institut für audiovisuelle Mediengestaltung v. Itävalta (20.9.1994); Nigel Wingrove
v. Yhdistynyt kuningaskunta (25.11.1996); Weber 2009, s. 53–54.
Ratkaisu Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta (4.11.1976).
Taiteellisen ilmaisun poliittinen käyttö on tullut arvioitavaksi erityisesti Turkkia koskevissa
langettavissa ratkaisuissa Alinak v. Turkki (29.3.2005) ja Hüseyin Karataş v. Turkki (8.7.1999).
Niissä on katsottu, että poliittiseen keskusteluun osallistuvaa taidetta on arvioitava poliittisena
viestintänä. Näistä ratkaisuista poikkeavaan lopputulokseen on kuitenkin tultu terrorismin
suosintaan yllyttävää pilapiirrosta koskeneessa ratkaisussa Leroy v. Ranska (2.10.2008). Ks. myös
Bakircioglu 2007. s. 730.
Ks. ratkaisut Lindon et.al. v. Ranska (22.10.2007) ja Vereinigung Bildender Künstler v. Itävalta
(25.1.2007).
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kunnallinen arvo41. Tähän sisältyy implisiittisesti kritiikille altis arvoasetelma, jossa yhteiskunnallisesti kantaaottava taide asetetaan muuta taidetta arvokkaammaksi42.
Tämä arvoasetelma sopii myös huonosti yhteen sen ihmisoikeustuomioistuimen viimeaikaisissa taiteellista ilmaisua koskevissa ratkaisuissaan omaksuman lähtökohdan kanssa,
jonka mukaan ilmaisua on suvaittava sitä enemmän mitä suppeammalle yleisölle se on
suunnattu. Lähtökohta muotoiltiin ensikerran eksplisiittisesti ratkaisussa Alinak v. Turkki
(29.3.2005). Siinä oli kyse romaanista, joka ihmisoikeustuomioistuimenkin mukaan sisälsi
osia, joita saattoi pitää vihaan, väkivaltaan ja kapinaan yllyttävinä. Tällaiseen kaunokirjalliseen ilmaisuun kohdistuvien ilmaisunvapauden rajoitusten sallittavuutta arvioitaessa oli
kuitenkin kiinnitettävä huomio myös siihen, kuinka käytetty ilmaisuväline eli romaaniteos
on suunnattu pienemmälle yleisölle kuin esimerkiksi joukkoviestintä. Niinpä ihmisoikeustuomioistuin katsoi, etteivät sellaiset rajoitukset, joita saattoi joukkoviestinnän kontekstissa
pitää hyväksyttävinä, olleet hyväksyttäviä taiteellisen ilmaisun kontekstissa.
Alinak v. Turkki ratkaisu osoittaa hyvin sen, kuinka tärkeänä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viimeaikaisessa ilmaisunvapautta koskevassa ratkaisukäytännössään pitänyt
ilmaisusisältöjen lukemista niiden konteksti huomioiden. Viimeaikainen ratkaisukäytäntö
irtaantuukin selvästi niistä aiemmista esimerkiksi Otto-Preminger-Institut für audiovisuelle
Mediengestaltung v. Itävalta (20.9.1994) tapauksen ilmentämistä tulkintalähtökohdista,
joissa ilmaisun kontekstille annettiin vain vähäinen merkitys. Otto-Preminger-Institut
-ratkaisussa ei esimerkiksi annettu elokuvateoksen esittämisen kieltämistä arvioitaessa merkitystä tuon elokuvateoksen esittämiskontekstille kokeilevan elokuvan esittämisestä tunnetussa elokuvateatterissa.
Koska Euroopan ihmisoikeussopimuksen eräänä keskeisenä tehtävänä on heijastella
samanmielisten Euroopan maiden yhteisiä arvoja43, valtion harkintamarginaalin laajuuden
määrittymiseen vaikuttaa olennaisesti arvio siitä, vallitseeko jostakin asiasta eurooppalainen
konsensus vai erimielisyys. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössään kehittämän
konsensusperiaatteen mukaan yksittäisen jäsenvaltion harkintamarginaali on konsensuksen vallitessa olematon tai ainakin kapea ja vastaavasti erimielisyyden vallitessa laajempi.44
Valtion harkintamarginaaliopin ja siihen liittyvän konsensusperiaatteen käyttöä taiteellisen

41 Tämä ilmenee hyvin EIT:n suhtautumisesta satiiriseen ilmaisuun. Satiirisen ilmaisun rajoitta
miseen on EIT:n mukaan näet suhtauduttava suurella varauksella satiirisen ilmaisemisen
kiinnittyessä sinänsä suotuisaksi katsottavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun (ks. ratkaisu
Alves da Silva v. Portugali, 20.10.2009).
42 Tähän lähtökohtaan kiinnittyvästä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön kritiikistä
ks. esim. Decaux 1998; Senn 1998. EIT:n viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on kuitenkin
esiintynyt joitakin poikkeamia tästä lähtökohdasta kuten esimerkiksi ratkaisu Akdaş v. Turkki
(16.2.2010).
43 Ks. Euroopan ihmisoikeussopimuksen johdanto-osan viimeinen kappale.
44 Tässä muodossa konsensusperiaatteen on katsottu ilmentyneen ratkaisukäytännössä ensikerran
tapauksessa Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta (7.12.1976), ks. erityisesti 48 kohta.
Konsensusperiaatteen vastaavantyyppisestä myöhemmästä määrittelystä ks. esimerkiksi ratkaisut
Rasmussen v. Tanska (28.11.1984), 40 kohta ja Nigel Wingrove v. Yhdistynyt kuningaskunta
(25.11.1996), 58 kohta.
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ilmaisunvapauden jäsentämiseen havainnollistaa hyvin esimerkiksi kuvataiteelliseen ilmaisuun liittyvä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Müller et.al. v. Sveitsi (28.4.1988).
Müller et.al. v. Sveitsi (28.4.1988)
Kuvataiteilija oli osallistunut vuonna 1981 pidettyyn kuvataidenäyttelyyn kolmella suurella
maalauksella, joissa kuvattiin orgioita. Esimerkiksi yhdessä maalauksessa oli penis erektioasennossa ja toisessa kuvattiin ihmisen ja eläimen välinen penetraatio. Taiteilija ja näyttelyn
järjestäjät tuomittiin siveettömien ja jumalaa pilkkaavien maalausten esilläpidosta. Samalla
teokset takavarikoitiin. Takavarikko purettiin vuonna 1988, jolloin tuomioistuin ei pitänyt
enää todennäköisenä, että taiteilija käyttäisi vastaisuudessa teoksiaan julkista moraalia vaarantavalla tavalla.
Taiteilija ja näyttelyn järjestäjät katsoivat tuomion ja takavarikon rikkoneen Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi ratkaisussaan,
että epäsiveellistä ilmaisua ja uskonnollisia tunteita suojaavien kriminalisointien tarkoituksena oli suojella julkista moraalia. Koska yhtenäistä eurooppalaista käsitystä julkisen moraalin
sisällöstä ei ollut löydettävissä sen vaihdellessa ajassa ja paikassa, jäsenvaltiolle oli annettava
laaja harkintamarginaali julkisen moraalin suojelemiseen liittyvien ilmaisunvapauden rajoitusperusteiden tulkinnassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mielestä (äänin 5–2)
Sveitsi ei ollut tuomion ja takavarikon yhteydessä ylittänyt tuota harkintamarginaalia, eikä
siten rikkonut ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa.
Vähemmistöön jääneistä tuomareista toinen katsoi takavarikon purun osoittaneen takavarikon olleen jo alun perinkin perusteeton ja siten ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa loukkaava. Toinen vähemmistöön jääneistä katsoi takavarikon sinänsä oikeutetuksi turvaamistoimeksi, mutta sen keston ja valittajille määrätyt sakkorangaistukset ihmisoikeussopimuksen 10
artiklan loukkauksiksi.

Vaikka konsensusperiaatetta käytetään usein käytännössä Müller et.al. v. Sveitsi ratkaisun
tapaan perustelemaan konsensuksen puutteeseen liittyvää valtion laajaa harkintamarginaalia,
niin se antaa kuitenkin ihmisoikeussopimuksen jäsenvaltioille myös selvän ohjeen siitä, että
ihmisoikeussopimuksen turvaamien aineellisten oikeuksien sisällön selvittämiseksi jäsenvaltioiden ei tule ainoastaan seurata ihmisoikeustuomioistuimen omaa tulkintakäytäntöä vaan
sen lisäksi katsella ympärilleen ja tarkkailla sitä, miten muut jäsenvaltiot määrittelevät tuon
aineellisen oikeuden sisältöä omissa oikeusjärjestyksissään ja kansainvälisoikeudellisissa
sitoumuksissaan.45 Näin Euroopan ihmisoikeussopimus kytkee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön välityksellä sen, kuinka taiteellisen ilmaisun vapautta ja sille
vastakkaisia oikeushyviä tasapainotetaan, eurooppalaisella oikeusalueella yleisesti tapahtuvaan kehitykseen.46
KP-sopimuksen 19(3) artiklan mukaan taiteellista ilmaisua voidaan rajoittaa lailla, jos
se on välttämätöntä toisten henkilöiden oikeuksien tai maineen kunnioittamiseksi taikka
valtion turvallisuuden tai yleisen järjestyksen, terveydenhoidon tai moraalin suojelemiseksi.
Käytännössä luettelo vastaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10(2) artiklan luetteloa, joskin rajoitusperusteet on siinä ilmaistu tiiviimmin.

45 Suomen osalta ks. Lavapuro 2010, s. 209–213 ja siinä selostettu oikeustapaus KHO 2009:15.
46 Konsensusperiaatteen vaikutuksesta valtion harkintamarginaaliopin määrittymiseen ks. Rautiai
nen 2011b.
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Sopimusten erilaisesta valvontajärjestelmästä johtuen KP-sopimuksen vaikutus kansalliseen oikeusjärjestykseen on kuitenkin jäänyt Euroopan ihmisoikeussopimusta heikommaksi,
eikä sen rajoitusperusteluettelon tulkintaan ole muotoutunut samantyyppisiä doktriineja.
Länsi-Euroopassa KP-sopimus onkin lähes kokonaan syrjäytynyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen tieltä47. KP-sopimusta valvova ihmisoikeuskomitea on ratkaissut kerran taiteellista
ilmaisua koskevan yksilövalitusasian (Hak-Chul Sin v. Republic of Korea, communication
no. 926/2000, U.N. Doc. CCPR/C/80/D/926/2000). Tapauksen oikeudellinen arviointi
kietoutui samantyyppiseen ilmaisunvapausrajoituksen välttämättömyyden arviointiin kuin
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa esillä olleet taiteellista ilmaisua koskevat tapaukset.
Hak-Chul Sin v. Republic of Korea, communication no. 926/2000, U.N. Doc. CCPR/
C/80/D/926/2000
Korealainen taiteilija oli vuosina 1986–1987 valmistanut maalauksen Riisin istutus, jossa oli
kuvattu muun muassa Yhdysvaltain presidentti, Korean presidentti, elokuvahahmo ET, pullo
coca-colaa, Yhdysvaltain sotilaita ja japanilainen samurai. Syyskuussa 1989 poliisi takavarikoi
maalauksen, koska sen katsottiin edustavan vihollista hyödyttävää ilmaisua. Koska valtio ei
kuitenkaan ollut edes yrittänyt näyttää toteen kuvataiteilijan teokseen takavarikkoon johtaneiden laissa säädettyjen taiteellisen ilmaisun rajoitusten välttämättömyyttä, oli se takavarikoimalla maalauksen rikkonut KP-sopimuksen 19(2) artiklaa. Maalaus oli vahingoittunut
takavarikon yhteydessä. Ihmisoikeuskomitea määräsi Korean valtion suorittamaan taiteilijalle
korvausta ja palauttamaan maalauksen hänelle alkuperäisessä kunnossa, mikä sisälsi velvollisuuden korvata maalauksen ennallistamisesta aiheutuneet kustannukset.

Rajoitusperusteiden osalta on myös muistettava, etteivät Euroopan ihmisoikeussopimuksen
10(2) artiklassa ja KP-sopimuksen 19(3) artiklassa tarkoitetut rajoitusperusteet ole missään
tapauksessa käskyjä rajoittaa ilmaisunvapautta niissä kuvatuissa tilanteissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kansainvälisiin ihmisoikeusasiakirjoihin kuitenkin sisältyisi tämäntyyppisiä velvoitteita. KP-sopimuksen 20 artikla esimerkiksi edellyttää, että lailla kielletään
kaikki propaganda sodan puolesta samoin kuin kaikki sellainen kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan. Ilmaisunvapauden näkökulmasta näissäkin tapauksissa ihmisoikeusvelvoitteiden
toimeenpanosta juontuvia ilmaisunvapauden rajoituksia on vielä arvioitava ihmisoikeussopimuksen 10(2) artiklan ja KP-sopimuksen 19(3) artiklan rajoitusperusteiden näkökulmasta
sen selvittämiseksi, että sananvapauden rajoitus on myös niiden perusteella oikeutettavissa.
Edellä käsitellystä – ennen kaikkea Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10(2) artiklan
tulkinnassa omaksutusta valtion laajasta harkintamarginaalista – johtuen keskeisimmäksi
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklasta ja KP-sopimuksen 19 artiklasta suomalaiseen oikeuteen juontuvaksi velvoitteeksi jää artikloiden kirjaamien rajoitusedellytysten sallimien rajoitusten laissa säätämisen velvollisuus48. Taiteilijan taiteellisen ilmaisun vapauspiirin rajojen

47 Saraviita 2005, s. 30.
48 Sinänsä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä on katsottu, että ihmis
oikeussopimuksen edellyttämä ”laissa säätämisen velvollisuus” ei sinänsä edellytä täyttyäkseen
eduskuntalain kaltaisen instrumentin käyttämistä vaan myös muunlaiset tarkat ja tiedoksi
saatetut normit voivat täyttää ”laissa säätämisen velvollisuuden” (esim. ratkaisu Sunday Times
v. Yhdistynyt kuningaskunta, 26.4.1979). Muiden kuin eduskuntalain kaltaisten instrumenttien
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tarkkaan määrittelyyn ihmisoikeussopimukset tarjoavatkin vain vähäistä apua jättäessään
kollisioon joutuvien intressien punninnan pääsääntöisesti kansallisen lainsäätäjän tehtäväksi.
Tällöinkin tosin etenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöllä
voi olla perus- ja ihmisoikeuksien läheisyydestä johtuen ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan kautta välillistä vaikutusta kansallisten perusoikeuksien välisen kollision ratkaisemisessa.
Viime vuosina korkein oikeus on esimerkiksi toistuvasti tukeutunut ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön sananvapauden ja yksityisyyden suojan välisen kollision ratkaisemisessa myös sellaisissa tapauksissa, joissa useat mahdolliset kansallisen lainsäädännön tulkintavaihtoehdot sinänsä täyttäisivät ihmisoikeussopimuksen minimivaatimukset49. Näin
kansallisen lainsäädännön asettamista ja tulkitsemista ohjaava puuttumattomuuden periaate
hakee oikeudellista merkityssisältöään ihmisoikeusnormeista myös sellaisessa tilanteessa,
jossa ihmisoikeusnormit jättävät valtiolle mahdollisuuden useisiin erilaisiin lopputulemiin.

3.1.3 Periaate rajoituslainsäädännön asettamisen ja soveltamisen jäsentäjänä
Puuttumattomuuden periaate on jännitteisessä suhteessa erityyppisiä käsky- ja kieltonormeja käyttävän taiteellista ilmaisua rajoittavan lainsäädännön kanssa. Rajoituslainsäädäntö
edustaa suoraa normatiivista ohjausta. Siinä taiteilijaan kohdistetaan erityyppisiä oikeudellisia käskyjä, kieltoja, rajoituksia ja ehtoja, joita tyypillisesti tehostavat erityiset sanktiosäännökset.
Suora normatiivinen ohjaus ei jätä taiteilijalle muuta valinnanvaraa kuin joko noudattaa tai olla noudattamatta sääntelyä noudattamatta jättämisen aktualisoidessa tuolloin siihen liittyneen sanktiouhan. Sääntelyn taustalla on oikeusvaltioideologiasta juontuva ajatus
sääntelyn kohteen vapauspiiristä, jolle oikeudellinen sääntely asettaa tarkat rajat kuitenkaan
samalla puuttumatta tuon vapauspiirin sisään jääviin valintoihin. Oikeus on kuin sähköpaimen, joka rajaa sen alueen, jonka sisällä sääntelyn kohde voi vapaasti toimia, mutta jonka
toiselle puolelle kurottaessaan hän saa sanktion.
Perusoikeusjohdannaisena puuttumattomuuden periaate edellyttää, että taiteilijaa ympäröivän oikeudellisesti määritellyn vapauspiirin rajat piirtävä rajoituslainsäädäntö läpäisee
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten asettaman testin. Taiteellisen ilmaisun yhteydessä tämä merkitsee aina oikeastaan vähintään kahden perusoikeuden rajoitusedellytysten
asettamaa testiä, sillä taiteellinen ilmaisu kuuluu lähtökohtaisesti lähes poikkeuksetta sekä
sananvapausperusoikeuden (PeL 12 §) että taiteen vapautta koskevan perusoikeuden (PeL
16.3 §) soveltamisalaan. Rajoitusedellytysten tulkinta kiinnittyneekin ennen kaikkea näiden
perusoikeuksien yhteisvaikutukseen, jota tilannekohtaisesti täydentävät myös muut perusoi-

käyttäminen sulkeutuu Suomen oikeusjärjestyksessä kuitenkin käytännössä pois jo perustuslain
80 §:stä juontuvan yksilön oikeusasemaan liittyvien perusoikeusrajoitusten lailla säätämisen
vaatimuksen (ks. PeVM 25/1994 vp, s. 5; HE 309/1993 vp, s. 29) johdosta.
49 Pellonpää 2009, s. 107–115. Sananvapauden ja yksityisyyden suojan välisestä suhteesta yksityis
kohtaisesti ks. Tiilikka 2007.
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keudet: ammattimaisen taiteen harjoittamisen edellytysten kohdalta erityisesti elinkeinovapausperusoikeus (PeL 18 §).
Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset on tiivistettävissä perustuslakivaliokunnan
lausuntokäytännöstä johdetuksi seitsenkohtaiseksi luetteloksi. Sen mukaan perusoikeuden
rajoittamisesta on (1) säädettävä lailla, josta (2) rajoitus ilmenee täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Rajoituksen on oltava (3) hyväksyttävä eli painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima.
Rajoitus ei saa (4) ulottua rajoitettavan perusoikeuden ytimeen tai (5) olla ristiriidassa Suomea sitovan kansainvälisen ihmisoikeusvelvoitteen kanssa. Rajoituksen on oltava (6) oikeasuhteinen eli välttämätön tarkoituksensa saavuttamiseen. Tällöin on erityisesti huomattava,
että rajoitus ei saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua punnittaessa rajoituksen taustalla
olevaa yhteiskunnallista intressiä suhteessa rajoitettavaan oikeushyvään. Lisäksi perusoikeusrajoituksen yhteydessä on (7) huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä.50
Näiden rajoitusperusteiden soveltaminen taiteen vapautta koskevaan perusoikeuteen
on pitkälti analogista suhteessa niiden soveltamiseen sananvapautta koskevaan perusoikeuteen51. Analogiatulkintoja tehtäessä on kuitenkin huomattava, että perusoikeuksien yhteiskunnallinen luonne ja ydinalue poikkeavat toisistaan.
Lailla säätämisen velvoitteesta seuraa se, ettei taiteellisen ilmaisun rajoituksista voida
säätää asetuksella eikä ministeriöiden määräyksillä. Valtioneuvostolle, ministeriöille tai niiden alaisille viranomaisille ei näin ollen voi delegoida toimivaltaa säätää tai määritellä taiteellisen ilmaisemisen rajoituksia. Kun tämä lailla säätämisen velvoite yhdistetään perusoikeusrajoituksen täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimukseen, voidaan havaita, että sisällölliset
rajoitusperusteet on määriteltävä laissa niin täsmällisesti ja tarkasti, että viranomaiset voivat
tulkita säädöstä kehittämättä uusia itsenäisiä rajoitusperusteita. Taiteellista ilmaisua rajoittavien säännösten liittyessä taiteilijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin juontuu velvoite laintasoiseen sääntelyyn sinänsä myös perustuslain 80.1 §:stä, joka velvoittaa oikeusvaltiollisen lakivarausperiaatteen mukaisesti säätämään yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista
lailla.
Perusoikeusrajoitusten hyväksyttävyys eli painavan yhteiskunnallisen tarpeen edellytys
ja sitä täsmentävä suhteellisuusvaatimus eli rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen
intressin painavuus suhteessa rajoitettavaan oikeushyvään ilmentävät sitä, kuinka perusoikeusrajoituksessa on useimmiten kyse periaatteenomaisen perusoikeusnormin punninnasta.
Tuon punninnan ytimessä on ajatus siitä, että mitä enemmän perusoikeutta rajoitetaan jonkin tavoitteen vuoksi, sitä tärkeämpää tuon tavoitteen toteutuminen tulee olla52.
Hyväksyttävyys- ja suhteellisuusvaatimus avaavat oikeudellista argumentaatiota yhteiskuntapolitiikkaan ja -moraaliin liittyvien reaalisten argumenttien suuntaan ja tästä johtuen
taiteellisen ilmaisun kohdalla hyväksyttävyys ja suhteellisuusvaatimus voivat johtaa monen-

50 Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset on muotoiltu ensi kerran perusoikeusuudistusta
koskeneessa perustuslakivaliokunnan mietinnössä (ks. PeVM 25/1994 vp, s. 4–5). Tarkemmin
Saraviita 2005 s. 210–215; Viljanen 2001 s. 37–304.
51 Perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten soveltamisesta sananvapausperusoikeuteen ks.
Ollila 2004, s. 47–57.
52 Viljanen 2001, s. 216.
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tyyppisiin soveltamismahdollisuuksiin. Mikäli painava yhteiskunnallinen tarve pohjautuu
lähinnä argumenttien painavuuteen eikä muiden oikeuksien tai perusoikeuksien suojan
tarpeeseen, tämän yleisen rajoitusperusteen soveltaminen voi johtaa helposti konsensusperusteisiin sovinnaisiin rajoituksiin. Samaten yhteiskunnalliset syyt rajoitusperusteina voivat
johtaa rajoitusten voimakkaaseen vaihteluun kussakin ajassa haitallisiksi koettujen asioiden
mukaisesti.
Osaltaan tämä on luonnollista ja liittyy siihen erityiseen herkkyyteen, jolla taiteellinen
ilmaisu on kiinnittynyt yhteiskunnassa vallitseviin moraaliperiaatteisiin. Osaltaan tämä
osoittaa, kuinka perusoikeusrajoituksen painavan yhteiskunnallisen tarpeen väljä tulkinta
sisältää helposti riskin rajoituksen tarkoitushakuisesta käyttämisestä ja muistuttaa siitä, että
perusoikeuden hyväksyttävyysvaatimuksen vakavasti ottaminen merkitsee sitä, ettei sen
avulla lisätä rajoitusmahdollisuuksia vaan kavennetaan niitä53. Veli-Pekka Viljanen on tältä
osin huomauttanut, ettei esimerkiksi käsitys jonkin perusoikeuden käyttömuodon moraalisesta tuomittavuudesta riitä sellaisenaan ilman vahvoja lisäperusteluja oikeuttamaan tällaisen käyttömuodon rajoittamista tai kieltämistä54.
Mainosilmaisun osalta on kuitenkin katsottu, että mainontaan voidaan tehdä hyvin pitkälle meneviä rajoituksia erittäin väljästi kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 1 §:ssä ja
sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 2 §:ssä muotoiltujen hyvän tavan vastaisen mainonnan kieltojen nojalla55. Tämäntyyppisen sääntelyn
soveltaminen taiteelliseen ilmaisuun voi nähdäkseni helposti loukata taiteen vapautta koskevaan perusoikeuteen liittyviä perusoikeusrajoituksen suhteellisuus- ja hyväksyttävyysedellytyksiä. Mainosilmaisun ja taiteellisen ilmaisun erinevien yhteiskunnallisten funktioiden
johdosta tästä mainontakieltoihin liittyvästä oikeuskäytännöstä ei voikaan tehdä kuvataiteellisen ilmaisun sääntelyä koskevia analogiatulkintoja, vaikka mainontakiellot koskettelevatkin visuaalista viestintää.
Kysymys perusoikeuden ytimestä, joka on täysin rajoituksilta turvattu, on usein hyvin
tulkinnanvarainen. Säädösteksti sekä lainvalmisteluasiakirjat vaikenevat monesti siitä. Esimerkiksi taiteen vapauden ytimen määrittelyyn ei saa apua vahvasti tai heikosti velvoittavista oikeuslähteistä. Sami Mannisen mukaan perusoikeuden ydinalueeseen puuttumista on
53 On kuitenkin syytä huomata, että oikeuskirjallisuudessa on toisinaan arvioitu hyväksyttä
vyysvaatimuksen käytännössä täyttyvän melko helposti, suorastaan ”triviaalilla tasolla” (ks.
Lavapuro 2000, s. 416–417). Samansuuntaisesta puhuu myös perustuslakivaliokunnan naamioi
tumiskieltoja koskeva lausunto (PeVL 26/2004 vp).
54 Viljanen 2001 s. 187. Sakari Melanderin mukaan perustuslakivaliokunnan naamioitumiskieltoja
koskeva lausunto (PeVL 26/2004 vp) puhuu tosin Viljasen näkemystä vastaan (Melander 2008,
s. 127).
55 Oikeuskäytännössä on hyvän tavan vastaisena puututtu muun muassa naista alentavasti,
halventavasti tai muutoin loukkaavasti esittävään kuvalliseen mainosilmaisuun. Esimerkiksi
markkinatuomioistuimen ratkaisussa MT 2001:6 katsottiin, että mainosta, jossa oli esitetty
nainen seksiobjektina ja pelkkänä katseenvangitsijana ilman, että esityksellä oli ollut yhteyttä
markkinoitaviin tuotteisiin, voitiin pitää naista halventavana ja siten se voitiin kieltää hyvän tavan
vastaisena. Myös esimerkiksi väkivaltaisten kuvien esittämiseen mainosilmaisussa on puututtu,
joskin niiden osalta puuttumiskynnys on ollut korkeammalla (MT 1995:6; MT 2001:16).
Mainontakieltoihin liittyvästä keskustelusta ks. Hoikka 2006; Ollila 2009.
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muun muassa perusoikeuden tyhjäksi ja merkityksettömäksi tekeminen sekä se, että rajoituksen merkitys muodostuu suuremmaksi kuin itse perusoikeuden pääsäännön56. Pentti
Arajärven mukaan perusoikeuden ydinalueen suojassa on kysymys niistä perusoikeuden
osatekijöistä, jotka ovat välttämättömiä perusoikeuden toteutumiselle57. Ilkka Saraviita on
huomauttanut, että ydinalueen määrittelyssä on kyse ihmisten tekemästä arvopunninnasta,
jonka käytännössä tekee perustuslakivaliokunta58. Itse ajattelisin näitä näkökulmia täydentäen, että asetetun perusoikeusnormin ydin heijastelee väistämättä oikeuden syvärakenteeseen kuuluvan perus- ja ihmisoikeusidean ydintä, sillä asetetun perusoikeuden tyhjäksi
tekeminen on käsitettävissä nimenomaan tuon perusoikeusidean ydinsisällön vastaiseksi
toiminnaksi. Ydinalue on näet nähdäkseni se osa perusoikeutta, joka on kaikkein tiiveimmin
kiinni perusoikeuden syväjustifikaatiossa.
Veli-Pekka Viljasen mukaan ajatusta perusoikeuden ydinalueesta onkin toistaiseksi käytetty lähinnä käänteisesti siten, että lainsäätäjän liikkumavara on katsottu normaalia suuremmaksi, jos perusoikeusrajoitukset jäävät perusoikeuden antaman suojan eräänlaiselle
reuna-alueelle59. Viljanen viitannee tässä ennen kaikkea ydinalueopin käyttöön perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä. Sen sijaan oikeuskirjallisuudessa esitettävissä tulkintakannanotoissa ydinalueoppia käytetään usein myös suoraan. Esimerkiksi sananvapautta
koskevassa kirjallisuudessa ennakkosensuurin kielto katsotaan usein ydinalueelle kuuluvaksi
ja siten rajoittamattomaksi60. Myös tuomioistuimet ovat käyttäneet ydinalueoppia suoraan
perustellessaan perusoikeuspunninnan lopputulosta. Näin meneteltiin esimerkiksi Pääministerin morsian -kirjaa koskevassa ratkaisussa KKO 2010:39, jossa korkein oikeus katsoi
kirjan kertovan pääministeri Matti Vanhasen yksityiselämän ydinalueesta.61
Taiteellisen ilmaisun kontekstissa ydinalueopin soveltamissa on huomattava, että
sananvapausperusoikeuden reuna-alueelle kuuluva ilmaisu saattaa kuulua taiteen vapautta
koskevan perusoikeuden ydinalueelle tai päinvastoin. Tietyn kuvan mainoskäyttöön voidaankin esimerkiksi soveltaa sellaisia jo edellä selostamiani rajoituksia, joita ei kuvia kuvataide-esineinä käytettäessä pidettäisi hyväksyttävinä, sillä mainosilmaisu ei tavallisesti kuulu
sananvapausperusoikeuden eikä taiteen vapausperusoikeuden ydinalueelle. Mainosilmaisun
alhaisempaa suojatasoa koskeva tulkinta62 ei ole kuitenkaan missään nimessä kategorinen.
Esimerkiksi Voima-lehden niin sanotut vastamainokset edustavat ilmaisua, joka voidaan
perustellusti käsittää ilmaisuluonteeltaan niin poliittiseksi kuin taiteelliseksikin. Tämän johdosta niiden edustamaan ilmaisutyyppiin kohdistuviin rajoituksiin ei voida suhtautua yhtä
sallivasti kuin mainosilmaisun rajoittamiseen yleensä. Vastamainokset osoittavatkin nähdäkseni hyvin sen, ettei ydinalueoppi liity ainoastaan lainsäätämiseen vaan sen sijaan sillä on
myös lainsoveltamiseen liittyvää tulkintavaikutusta.

56
57
58
59
60
61
62

Manninen 1999, s. 409.
Arajärvi 2006, s. 36.
Saraviita 2005, s. 213.
Viljanen 2001, s. 249.
Esim. Tiilikka 2008, s. 21
Ydinalueopin käyttötavoista ks. myös Hautamäki 2011.
Esim. MT 2001:6; MT 1995:6.
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Taiteellisen ilmaisun yhteydessä perusoikeusrajoituksen ristiriidattomuus suhteessa
Suomea sitoviin ihmisoikeusvelvoitteisiin merkitsee ennen kaikkea ristiriidattomuutta suhteessa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan rajoitusedellytyksiin. Käytännössä
tämä tarkoittaa velvollisuutta kiinnittää kansallisia perusoikeusrajoituksia asetettaessa ja
sovellettaessa huomio Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön niin 10
artiklan aineellisen sisällön kuin sen tulkintaa koskevan valtioille suodun harkintamarginaalin osalta.
Rajoitusedellytysluetteloon sisältyvä vaatimus riittävistä oikeusturvajärjestelyistä liittyy
perusoikeuksien menettelylliseen suojaan ja viittaavat ennen muuta siihen, että yksilöllä on
oltava mahdollisuus saattaa perusoikeuttaan rajoittavien toimien lainmukaisuus tuomioistuimessa tai muunlaisessa muutoksenhakumenettelyssä arvioitavaksi. Perusajatukseltaan
se vastaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklaa, jonka mukaan jokaisella, jonka
ihmisoikeussopimuksessa tunnustettuja oikeuksia on loukattu, on oltava käytössään tehokas
oikeussuojakeino.63
Riittävien oikeusturvajärjestelyjen vaatimus ei kuitenkaan estä esimerkiksi oikaisuvaatimus- ja valituskieltojen asettamista, mikäli niille on löydettävissä painavat perusteet. Esimerkiksi taidemaailman piirissä tapahtuvan vertaisarvioinnin pidättäminen taidemaailman
autonomian piirissä ja siten tuomioistuin- ja viranomaiskontrollin ulkopuolella on siinä
määrin omiaan tukemaan taiteen vapautta, että sillä voi perustella hyvinkin pitkälle meneviä oikaisuvaatimus- ja valituskieltoja etenkin, jos vertaisarviointitoiminta on samalla jonkinlaisten itsesäätelymekanismien tai yleisen laillisuusvalvonnan piirissä. Tässä tilanteessa
perustuslain 16.3 § toimii perustuslain 21.2 §:n hyväksyttävänä rajoitusperusteena.
Ollakseen oikeutettu perusoikeusrajoituksen on täytettävä samanaikaisesti kaikki
yleisten rajoitusedellytysten luettelon vaatimukset. Toisin sanoen yhdenkin vaatimuskohdan täyttymättä jääminen merkitsee sitä, että rajoitus on ristiriidassa sen kohteena olevan
perusoikeuden kanssa.64 Lisäksi on muistettava, että vaikkakin luettelo sisältää keskeisimmät
perusoikeusrajoitusten sallittavuuden arvioinnissa huomioon otettavat seikat, se ei ole tyhjentävä. Näin ollen myös muilla seikoilla voi olla merkitystä arvioitaessa perusoikeusrajoitusten sallittavuutta.65
Pekka Länsineva on esimerkiksi katsonut yhdenvertaisuusvaatimuksen sellaiseksi yleisesti perusoikeuksien rajoittamiseen vaikuttavaksi kriteeriksi, joka ei sisälly perusoikeuksien
yleisten rajoitusedellytysten luetteloon. Hänen mielestään perusoikeuksiin puuttuvilla toimenpiteillä ei saa perusteettomasti asettaa yksilöitä eri asemaan keskenään.66

63 Riittävien oikeusturvajärjestelyjen vaatimus on johdettavissa myös perustuslain oikeudenmukaista
oikeudenkäyntiä ja hyvää hallintoa koskevasta 21 §:stä, joka turvaa jokaiselle oikeuden saada
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Perustuslain 21 § näet edellyttää useimmissa tapauksissa jo
sellaisenaan oikeutta saattaa yksilön perusoikeuteen puuttuminen tuomioistuimen tai muun
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
64 Viljanen 2001, s. 61.
65 PeVM 25/1994 vp, s. 5.
66 Länsineva 2002, s. 84–85.
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Länsineva on nähdäkseni aivan oikeassa katsoessaan, ettei yksilöiden perusoikeuksia saa
rajoittaa tavalla, joka perusteettomasti syrjisi tai suosisi joitakin henkilöitä vastaavassa asemassa oleviin henkilöihin verrattaessa. Itse en kuitenkaan liittäisi vaatimusta perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin vaan sen sijaan johtaisin sen suoraan perustuslain 6 §:n mukaisesta
yhdenvertaisuusperusoikeudesta, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Näin ollen oman näkemykseni mukaan sellaisen taiteellisen ilmaisun vapauden rajoituksen,
joka asettaa yksilöitä eri asemaan, on ollakseen hyväksyttävä täytettävä yhdenvertaisuusperusoikeuden rajoitusedellytykset. Näin jäsennettynä käy näet paremmin ilmi se, kuinka
tämäntyyppiseen asetelmaan liittyvä perusoikeusrajoitus edellyttää useiden yksittäisten
perusoikeuksien rajoitusedellytysten läpäisemistä.67
Poikkeuksellisesta ja pakottavasta syystä voidaan rajattu perusoikeusrajoitus säätää
poikkeuslakina perustuslainsäätämisjärjestystä (PeL 73.1 §) käyttäen. Perusoikeusuudistuksen jälkeen on kuitenkin omaksuttu poikkeuslakien välttämisen periaate, jolla on takanaan
vahva institutionaalinen tuki68. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan poikkeuslakimenettelyyn tuleekin turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja pakottavista
syistä, minkä lisäksi poikkeuslain voimassaolo on tällöin pyrittävä säätämään määräaikaiseksi69. Poikkeuslain säätämiskynnys on tällä hetkellä käytännössä erittäin korkea ja on vaikea kuvitella sellaista pakottavaa syytä, joka oikeuttaisi säätämään perusoikeuksien rajoitusedellytystestiä läpäisemättömän taiteellisen ilmaisun rajoituksen voimaan poikkeuslakina.
Jos tällainen syy kuitenkin löytyisi, ei poikkeuslain käyttöalue olisi tuolloinkaan rajaton, sillä
Suomea sitovat ihmisoikeusvelvoitteet rajaisivat poikkeuslain käyttöalaa merkittävästi. Valtio ei näet voi rikkoa sitä sitovia asiallisesti voimaansaatettuja ihmisoikeusvelvoitteitaan edes
poikkeuslakimenettelyä käyttäen.
**
Käytännössä puuttumattomuuden periaate vaikuttaa erityisesti taiteellista ilmaisua rajoittavien kriminalisointien säätämiseen ja tulkintaan. Niiden yhteydessä on otettava huomioon
rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen eli legaliteettiperiaatteen (PeL 8 §) asettamat erityiset
vaatimukset lainsäännöksen tarkkarajaisuudelle: laintasoisen rikosoikeudellisen säännöksen
sanamuodon perusteella on kyettävä ennakoimaan, onko jokin toiminta tai laiminlyönti ran-

67 Lähestymistapojen erolla on lähinnä analyyttinen merkitys. Yhdenvertaisuusperusoikeuden
erityisestä asemasta perusoikeusjärjestelmässä on keskusteltu oikeuskirjallisuudessa pitkään
(ks. esim. Hidén 1971, s. 92–93). Yhdenvertaisuusperusoikeuden erityisen luonteen taustalla
on se, ettei yhdenvertaisuudella sinänsä ole omaa aineellista sisältöä. Sen sijaan se ottaa
kantaa oikeussubjektien keskinäissuhteiden järjestämiseen jonkin aineellisen kysymyksen
yhteydessä. Suomen perusoikeusjärjestelmän kohdalla on myös syytä huomata, ettei yhden
vertaisuusperusoikeuden käyttöalaa ole rajattu millään tavalla, kun taas esimerkiksi Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan mukaisen yhdenvertaisuusvelvoitteen käyttöala on rajattu
tiettyihin tilanteisiin (ks. Palmer 2009, s. 401).
68 Ks. HE 1/1998 vp, s. 125; PeVM 10/1998 vp, s. 22–23; PeVL 39/2004 vp.
69 PeVL 39/2004 vp.
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gaistavaa70. Toisin sanoen ollakseen rikos, teon on oltava kirjoitetussa laissa selväsanaisesti71
rangaistavaksi säädetty teko.
Muutoin perustuslakivaliokunnan mukaan perusoikeuksien käyttöön liittyvien kriminalisointien ja muiden sanktiouhkaisten käskyjen tai kieltojen sallittavuutta arvioidaan
samalla tavoin kuin perusoikeuksin rajoituksia yleensä. Tämä merkitsee sitä, että niiden on
täytettävä perusoikeuksien rajoittamiselle asetettavat yleiset edellytykset ja kyseisestä perusoikeudesta mahdollisesti johtuvat eritysedellytykset.72 Toisin sanoen jos kriminalisointi
taikka muu käsky- tai kieltonormi kohdistuu sellaiseen toimintaan, joka on jonkin erityisen
perusoikeussäännöksen soveltamisalalla, tulee sillä suojeltavan oikeushyvän olla sellainen,
joka oikeuttaa rajoittamaan juuri tätä perusoikeutta73.
Taiteellisen ilmaisun kohdalla sallittujen rajoitusperusteiden luettelo löytyy esimerkiksi
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklasta. Se ei kuitenkaan vastaa tyhjentävästi siihen,
millaiset rajoitukset ovat sallittuja. Sen jälkeen, kun on selvitetty rajoituksen olevan ihmisoikeussopimuksen 10(2) artiklan sallima, on näet vielä selvitettävä asettaako taiteen vapautta
koskeva perusoikeussäännös tai jokin muu relevantti perusoikeusoikeussäännös itse pidemmälle meneviä vaatimuksia kuin laajan harkintamarginaalin jättävä ihmisoikeussopimus.
Euroopan ihmisoikeussopimus ja muut relevantit ihmisoikeussopimukset tulee näet mieltää
suojatason määrittelyssä pikemmin eräänlaisiksi minimitason asettaviksi perälaudoiksi kuin
arvioinnin lähtökohdaksi74.
Suomessa tämän arvion tekeminen tapahtuu ensisijaisesti yleisellä tasolla lainsäätämisen
yhteydessä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, joka on ilmaisurikosten kohdalla kiinnittänyt arvioinnissa huomionsa ennen kaikkea perusoikeusrajoituksen täsmällisyyteen, tarkkarajaisuuteen, hyväksyttävyyteen ja oikeasuhteisuuteen75. Tämä ei kuitenkaan sulje pois
sitä, etteikö samaa arviota tule toissijaisesti tehdä myös lainsoveltamistilanteessa konkreetin
tapauksen omat erityispiirteet huomioon ottaen76. Tällöin perusoikeusnäkökohdat tulevat
esiin etenkin erityyppisten oikeuttamisperusteiden arvioinnissa77.
Rikoslainsäädäntöä säädettäessä on sen viimekätisyydestä eli rikosoikeudellisesta ultima
ratio -periaatteesta johtuen harkittava aivan erityisesti täytyykö perusoikeuksien suojaami70 PeVL 10/2000 vp. Laillisuusperiaatteesta yksityiskohtaisemmin ks. Melander 2008, s. 205–259;
Frände 2005 s. 31–49.
71 Laillisuusperiaatteen elementtinä selväsanaisuus ei sinänsä tarkoitta, että rangaistusuhan
merkityksen olisi oltava sanamuodon perusteella selvä ”kenelle tahansa”. Selväsanaisuusvaatimus
näet täyttyy lähtökohtaisesti jo silloin, kun rangaistusuhan olemassaolo käy selväksi ainakin
juridisen koulutuksen saaneelle henkilölle. (Frände 2005, s. 40.)
72 PeVL 23/1997 vp, s. 2–3.
73 Viljanen 1998, s. 296.
74 Viljanen 2001, s. 283.
75 Esim. PeVL 23/1997 vp.
76 Viljanen 2001, s. 353.
77 Eräissä tapauksissa puheena oleva oikeuttamisperuste on kirjattu jonkin tietyn kriminalisoinnin
tunnusmerkistötekijöiden yhteyteen. Taiteellista ilmaisemista rajoittavien kriminalisointien
kohdalla useimmiten on kuitenkin kyse asetelmasta, jossa perusoikeussäännös itsessään toimii
suoraan sovellettavana oikeuttamisperusteena. Olen käsitellyt tätä tarkemmin toisaalla ks.
Rautiainen 2011a; Hoikka & Rautiainen 2009.
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seksi käyttää nimenomaan rikoslainsäädännön keinoja vai voisiko toivottuun lopputulokseen päästä perusoikeuksiin lievemmin puuttuvin keinoin78. Vastaavasti kriminalisoinnin
käytännön soveltamistilanteessa on etenkin kahden perusoikeuden ollessa vastakkain vielä
punnittava perusoikeusnäkökohtia sen ratkaisemiseksi, onko rangaistukseen tuomitsemiselle riittävät edellytykset myös sen jälkeen, kun kaikki asiaan vaikuttavat seikat on otettu
huomioon79. Tällöin on aivan erityisesti otettava huomioon se, että perusoikeussäännöstö
on kokonaisuus, jonka kaikki osat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa siten, että toisinaan eri säännökset tukevat tai täydentävät toisiaan ja toisinaan taas suhteellistuttavat toisiaan. Näin syntyvässä punnintatilanteessa vastakkaisille perusoikeuksille yksittäistapauksellisesti annettava painoarvo on tapauskohtainen ja äärimmäisen tilanneherkkä.80
**
Taiteelliseen ilmaisuun kohdistuvat kriminalisoinnit liittyvät sellaiseen toimintaan, jossa taiteellinen ilmaisu itsessään on käsittävissä rikolliseksi teoksi. Toisin sanoen tällöin taiteellinen
ilmaisu kantaa jonkin rikoslain nimenomaisen kriminalisoinnin tunnusmerkistön mukaista
ilmaisusisältöä. Tämäntyyppisen taiteellisen ilmaisun kohdalla taiteilija usein katsoo, että
hänen ilmaisuaan tulisi sietää juuri sen taiteellisen luonteen vuoksi: graffiti ei ole vain toisen
omaisuuteen kohdistuva luvaton töhry vaan sen sijaan taiteellisen ilmaisun väline; pornografinen taide ei suuntaudu eroottisen vaan esteettisen vastaanoton alueelle.
Toisin sanoen teolla on, Martin Jayn terminologiaa lainaten, taiteellinen alibi81: sitä on
siedettävä, sillä taiteen alue katsotaan erityiseksi ja omalakiseksi demokraattiselle yhteiskunnalle välttämättömäksi sovinnaisuuden rikkomisen ja uuden kokeilemisen alueeksi. Tällöin
ilmaisun taiteus siirtää sen erityisen taiteelle annattavan immuniteetin suojaan.82
Tällainen ilmaisun lähtökohtaisen rangaistavuuden poistava taiteellinen alibi rakentuu
kaksivaiheisesti. Päästäkseen sen suojaan ilmaisijan on ensin osoitettava hänen ilmaisunsa
olevan taidetta. Tämän jälkeen hänen on vielä osoitettava, että ilmaisun taiteellisesta kontekstista johtuen sitä olisi siedettävä, vaikka vastaavaa teko muutoin olisikin rangaistava.
Taiteellisen alibin ensimmäinen osa eli kysymys jonkin ilmaisun taiteudesta on ennen
muuta sellainen näyttökysymys, jonka kohdalla etenkin taiteen vapautta koskevaan perusoikeuteen kiinnittyvä perusoikeusmyönteinen lähestymistapa edellyttänee vaadittavan näyttökynnyksen asettamista suhteellisen alhaiseksi. Tällöin voisi lähtökohtaisesti ajatella, että
78 Frände 2005, s. 25. Esimerkiksi vuonna 1962 mietintönsä jättänyt oikeusministeriön Sarja
kuvatoimikunta tarkasteltuaan arveluttavana pitämänsä sarjakuvailmaisun rajoittamista katsoi,
että sarjakuvailmaisun ”siistiminen” on toteutettavissa paremmin ilman rikoslainsäädäntöä (ks.
KM 1962:83). Ultima raitio -periaatteesta yksityiskohtaisemmin ks. Melander 2008, s. 389–470.
79 Viljanen 1998, s. 296.
80 Manninen 1995, s. 361. Ks. myös Hoikka & Rautiainen 2009; Rautiainen 2011a.
81 Jay käyttää termiä aesthetic alibi, joka on tässä yhteydessä mielestäni tarkoituksenmukaista
suomentaa taiteelliseksi alibiksi.
82 Jay 1996. Ajattelua on jäsennetty oikeudellisessa viitekehyksessä seikkaperäisesti esimerkiksi
Kanadan korkeimman oikeuden ratkaisussa R. v. Sharpe 194 DLR (4th) 1 (2001). Ks. myös
Barendt 2005, s. 381–385.
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jos on näytettävissä jokin merkki siitä, että ilmaisua voidaan ainakin osassa taidemaailmaa
pitää taiteena, tulisi oikeusjärjestyksen käsitellä sitä taiteena83. Tämä on perusteltua jo senkin vuoksi, että ilmaisun taiteellisen luonteen toteaminen on aina eräänlainen esikysymys,
joka vasta avaa mahdollisuuden taiteellista ilmaisua koskevien erityisten ja äärimmäisen
kontekstisidonnaisten oikeuttamisperusteiden tulkintaan ja soveltamiseen. Toisin sanoen
näyttökynnystä ei ole syytä asettaa erityisen korkealle, koska jonkin ilmaisun tunnistaminen
taiteelliseksi, ei vielä sinänsä pelkän tunnistamistoimen perusteella tee tuosta ilmaisusta sallittua tai kiellettyä84.
Taiteellisen alibin toisen osan eli varsinaisen oikeutuksen suhteen Anthony Julius on
esittänyt sen perustuvan yleensä yhteen tai useampaan seuraavista argumenteista: (1) ensinnäkin voidaan väittää, että taiteellisen toiminnan tehtävänä on uuden osoittaminen ja olemassa olevan kyseenalaistaminen; (2) toiseksi voidaan väittää, että taiteellisen toiminnan
arvioinnissa ei tule olla liian hätäinen, vaan pikemminkin antaa sen aikaa myöden suhteutua
aiempaan taiteelliseen toimintaan, taiteen kaanoniin ja (3) kolmanneksi voidaan väittää,
että taiteen tulkinta tulee liittää vain taiteen omiin ominaisuuksiin ja että arviointiin ei tule
sen vuoksi soveltaa ulkotaiteellisia kriteerejä. Näistä ensin mainittua Julius kutsuu vieraannuttamispuolustukseksi, toiseksi mainittua hän nimittää kaanonpuolustukseksi ja kolmanneksi mainittua formalistiseksi puolustukseksi.85
Vieraannuttamispuolustuksen ytimessä on väite siitä, että ainakin osan taiteesta kuuluukin järkyttää meitä, jotta pääsisimme paremmin selville itsestämme, maailmasta tai taiteesta
itsessään. Toisin sanoen taide on olemassa kasvattaakseen meitä ja erinäisiä pahennusta, ärtymystä ja mielipahaa aiheuttavia taiteellisia tekoja on siedettävä juuri niiden kasvattavuuden
vuoksi. Vieraannuttamispuolustus ammentaa Immanuel Kantin filosofiassa esiintyvästä subliimin eli ylevän käsitteestä86. Kantin mukaan ylevä on kohottava ja kasvattava tunne, joka
syntyy pystyessämme järkemme avulla pääsemään tunteidemme luomasta ahdistavuudesta
eroon ja pystymme järjellämme muodostamaan mielikuvia vielä mahtavammista ilmiöistä.
Kantin filosofiaan pohjaten vieraannuttamispuolustus näin ollen väittää, että taiteen mahdollistamien kokemusten merkittävyyden vuoksi taiteen on saatava liikkua myös ihmisten
epämukavuusalueella.
Kaanonpuolustus pohjautuu taideteosten välisille suhteille. Se puolustaa kiistanalaista
teosta viittaamalla aiempiin teoksiin. Se osoittaa kiistanalaisen teoksen aiempien teosten
perilliseksi ja väittää, että kiistanalaista teosta on siedettävä, koska teos on oikeastaan esi83 Tämäntyyppinen ajattelu vakiintui esimerkiksi Yhdysvaltalaiseen tullitariffilainsäädäntöön
ratkaisun United States v. Brancusi 54 Treas. Dec 428 (Cust. Ct. 1928) yhteydessä. Ratkaisun
taustasta ja merkityksestä taiteellisen ilmaisun vapauden jäsentäjänä ks. Rowell 1999.
Taideteoreettisista lähtökohdista taiteen tunnistamiseen ks. Rautiainen 200,7 s. 42–46.
84 Suomessa perusoikeuksia lähestytään niin sanotun ulkoisten rajojen teorian kautta, jolloin
jonkin toiminnan lukeminen perusoikeuden suoja-alaan ei vielä sellaisenaan perusta perus
oikeudenhaltijalle minkäänlaista oikeusasemaa. Ulkoisten rajojen teoriassa (saks. Außentheorie)
perusoikeuden tarkastelu keskittyy perusoikeudelle ominaisten rajojen määrittelyn sijaan sitä
rajoittaviin säännöksiin ja niiden legitimiteettiin (ks. Alexy 2002, s. 178–184).
85 Julius 2002m s. 25–51; Julius 2007.
86 Ks. Kant 1982.
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merkiksi teemansa tai muotonsa puolesta vain uusi kehitelmä joistakin aiemmista teoksista.
Kaanonpuolustuksen mukaan yhteiskunnan ei tule liian hätäisesti puuttua siihen, miten teos
ottaa paikkansa osana taiteen kaanonia. Käytännössä puolustus siis keskittyy ostamaan teoksella aikaa siihen asti, kunnes aika sitten tekee oman tehtävänsä eli joko kanonisoi teoksen
tai siirtää sen unholaan.
Formalistinen puolustus on vaihtoehto vieraannuttamispuolustukselle. Se ei väitä vieraannuttamispuolustuksen tapaan, että erinäisiä pahennusta, ärtymystä ja mielipahaa aiheuttavia taiteellisia tekoja olisi siedettävä niiden kasvattavuuden vuoksi. Sen sijaan se väittää,
että katsomme harhaan, kun havaitsemme taiteessa näitä tuntemuksia herättäviä asioita. Formalistisen puolustuksen mukaan näet taiteen tehtävänä on tutkia muotoa; ei siis kasvattaa
tai puuttua mielipiteenmuodostukseen. Formalistisen puolustus pyrkii etääntymään teoksen sisältöön liittyvästä yhteisöllisesti merkityksenannosta. Se väittää, että esimerkiksi niin
valokuvaa hedelmäasetelmasta kuin lapsipornografisesta aktistakin tulisi tarkastella lähinnä
valaistuksen ja komposition kaltaisten asioiden kautta.
Nämä kaikki kolme puolustusta tarjoavat perusoikeusajattelun kautta taiteellista alibia
puolustavaa argumentaatiota konkreettiin lainsoveltamistilanteeseen. Puolustukset liittävät
itsensä perusoikeusrajoituksen hyväksyttävyys- ja suhteellisuusvaatimuksien arviointiin pyrkien osoittamaan, että jokin taiteelliseen ilmaisuun puuttuva toimenpide menee pidemmälle
kuin on perustultua ottaen huomioon rajoitettavan oikeushyvän eli ennen kaikkea taiteellisen
ilmaisemisen vapauden tarpeet. Julkisen vallan taiteelliseen ilmaisuun kohdistamien kriminalisointien säätäminen ja soveltaminen, eli toisin sanoen ilmaisunvapauteen liittyvän puuttumattomuuden periaatteen syrjäyttämisen oikeuttaminen, onkin pitkälti tilanneherkkää ja
tapauskohtaista taiteellisen alibin arviointia87.
Käytännössä taiteelliseen ilmaisuun puuttuvien kriminalisointien soveltamisharkinta
on viime kädessä palautettava punnintaoperaatioon, jossa taiteellisen ilmaisunvapauden ja
siihen puuttuvan kriminalisoinnin taustalla olevia oikeushyviä punnitaan tapauskohtaisesti
sen selvittämiseksi, onko kriminalisoinnin soveltaminen käsillä olevassa yksittäistapauksessa
oikeasuhteinen ja hyväksyttävä perusoikeusrajoitus. Tämä punninta-asetelma on nähdäkseni kiinnitettävä ensin taiteellisen toiminnan kontekstiin ja sen jälkeen vielä tuon kontekstin sisällä tekojen ja niiden kuvausten erotteluun.
Huomion kiinnittämien kontekstiin merkitsee sitä, että taiteellista toimintaa lähestytään sen omat ominaispiirteet huomioon ottaen. Tätä lähtökohtaa on käsitelty seikkaperäisesti esimerkiksi Saksan valtiosääntötuomioistuimen poliittista katuteatteria koskeneessa
oikeustapauksessa BVerGE 67, 213 (17.7.1984), jota on siteerattu usein taiteellista ilmaisunvapautta käsittelevässä oikeuskirjallisuudessa88.

87 Rautiainen 2011a, s. 247–248. Ks. myös Barendt 2005, s. 381–385, jossa asiaa tarkastellaan
ennen kaikkea epäsiveellisen ilmaisemisen näkökulmasta.
88 Oikeuskirjallisuudesta ks. esim. Barendt 2005, s. 229–230. Samantyyppisestä argumentaatiosta
ks. myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Hüseyin Karataş v. Turkki (8.7.1999),
jossa korostettiin, että väkivaltaan yllyttävää aggressiivista runoutta on kaikesta huolimatta
lähestyttävä runoutena.
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BVerfGE 67, 213
Bertolt Brechtin runoon Der Anachronistische Zug oder Freiheit und Democracy pohjautunutta satiirista poliittista katuteatteriesitystä julkisella paikalla valmisteltaessa Baijerin osavaltion kansleriehdokas Franz Josef Straussia esittävä ja täksi puettu näyttelijä oli seissyt näytelmässä käytettyjen natsijohtajia esittävien nukkejen läheisyydessä siten, ettei ulkopuolisille
välttämättä käynyt selväksi miksi näin tapahtui. Näyttelijä ja esityksen järjestäjä tuomittiin
Straussiin kohdistuneesta kunnianloukkauksesta. Näyttelijä saattoi asian valtiosääntötuomioistuimen käsiteltäväksi katsoen sen loukkaavan Saksan perustuslaissa hänelle perusoikeutena
taattua taiteen vapautta.
Valtiosääntötuomioistuin totesi, että alemmat oikeudet olivat tarkastelleet esityksen
yksittäisiä elementtejä sen kokonaisuudesta irrallisena, kun taiteen vapautta koskeva perusoikeussäännös olisi edellyttänyt esityksen kaikkien osien tarkastelua osana esityksen taiteellista
kokonaisuutta. Samalla valtiosääntötuomioistuin totesi alempien oikeuksien myös laiminlyöneen sen tunnistamisen, että esitys on avoin useille tulkinnoille. Taiteeseen perehtymätön
katsoja ja taiteen ammattilainen saattavat muodostaa teoksesta ja sen taiteellisista seikoista
täysin erilaisen kuvan. Samoin koko teoksen seuranneen katsojan tulkinta saattaa poiketa
satunnaisen ohikulkijan tulkinnasta. Se, että alemmat tuomioistuimet ovat tulkinneet tapahtumia vain naiivin (eli satunnaisen ja nukkejen merkityksen teoksen taiteelliselle kokonaisuudelle laiminlyövän) ohikulkijan näkökulmasta, osoittaa sen, että alemmat oikeudet eivät ole
arvioineet teoksen tapahtumia taiteen vapautta kunnioittavalla tavalla. Valtiosääntötuomioistuin kumosi annetut tuomiot ja palautti asian alempaan tuomioistuimeen uudelleen käsiteltäväksi.

Tällainen kontekstuaalinen tulkinta kytkeytyy tavallisesti taiteellisen toiminnan arviointiin
joko institutionaalisesta tai formalistisesta näkökulmasta. Institutionaalisessa näkökulmassa
taiteellisen toiminnan ominaispiirteitä lähestytään kiinnittämällä huomio siihen, kuinka
taiteellinen toiminta taidemaailman piirissä käsitetään, ja formalistisessa näkökulmassa
siihen, millaisia formaaleja piirteitä taiteella nähdään olevan. Edellä käsitellyssä Saksan valtiosääntötuomioistuimen poliittista katuteatteria koskeneessa oikeustapauksessa yhtyvät
molemmat näkökulmat tuomioistuimen korostaessa sitä, kuinka taiteen ammattilainen ja
taiteeseen perehtymätön henkilö voivat muodostaa erilaisen kuvan jonkin teoksen formaaleista piirteistä.
Etenkin yhdysvaltalaisessa taideoikeudellisessa keskustelussa on painotettu sitä, kuinka
institutionaaliset ja formaalit näkökulmat välittyvät oikeusprosessiin erityisesti näytön arvioinnin kautta, kun todistelutarkoituksessa yritetään selvittää sitä, onko jokin yksittäinen
teko oikeutettavissa sen taiteelliseen luonteeseen liittyvien erityisten olosuhteiden (esimerkiksi ilmeisen taiteellisen arvon) johdosta. Tällöin yhdysvaltalaisessa keskustelussa korostetaan usein institutionaalisten näkökulmien välittymisen keskeisyyttä painottamalla sitä, että
taidemaailman edustajien käsityksille on annettava painoa. Samalla keskustelussa kuitenkin
huomautetaan, että viimekädessä arviointi taiteellisen kontekstin yksittäistapauksellisesta
merkityksestä jää tuomioistuimelle, joka perusteluissaan usein etääntyy taidemaailman mielipiteestä ja kiinnittyy joko käytännöllis-objektiiviseen89 tai formaaliin arvioon.90

89 Objektiivista arviointia edustaa esimerkiksi ns. reasonable person -testi, joka kehitettiin Yhdys
valtain korkeimman oikeuden ratkaisussa Pope v. Illinois 481 U.S. 405 (1987).
90 Ks. esim. Wang 2006, s. 118–122; Adler 1990 s. 1372–1373.
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Taiteellisen kontekstin sisällä perusoikeuspunninnassa on vielä kiinnitettävä huomio
teon ja sen taiteellisen kuvauksen erotteluun. Jonkin teon tekemistä koskevat arvostelmat on
nimittäin syytä erottaa tuon tekemisen esittämistä koskevista arvostelmista. Vaikka esimerkiksi videotaideteoksen tekemisen ei voi ajatella oikeuttavan kissan tappamista julmalla ja
kissalle kärsimystä aiheuttavalla tavalla, niin pelkästään kissantappamisteon moitittavuuden
perusteella ei tulisi arvioida videoteoksen esittämiseen puuttumisen oikeutusta.
Tämä tekojen ja niiden kuvauksen erottelun vaatimus liittyy yleisemmin ilmaisunvapausjuridiikkaan ja se ilmenee esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sananvapausratkaisusta Jersild v. Tanska (23.9.1994). Siinä Tanska syyllistyi ihmisoikeussopimuksen
10 artiklan loukkaukseen tuomitessaan rangaistukseen tv-toimittajan, joka oli haastatellut
rasistia mielipiteitä esittäviä nuoria, mutta etäännyttänyt oman viestinsä itse haastatteluista
sijoittamalla ne niille vastakkaiseen kriittiseen kontekstiin. Samalla kun, ratkaisu kertoo
tekojen ja niiden kuvauksen käsitteellisen erottelun tärkeydestä, se kuvaa hyvin sitä, miten
tietyt kuvaamisratkaisut voivat toimia toisessa yhteydessä selvästi oikeudenvastaisena pidettävän ilmaisusisällön välittämisen tilannekohtaisena oikeuttamisperusteena.
Tähän liittyen tuorein kotimainen kuvataideoikeudenkäyntimme eli lapsipornografista
materiaalia käyttänyttä Neitsythuorakirkko-installaatioteosta koskenut tapaus (Helsingin
HO 6.3.2009, 533, R 08/1888; Helsingin KäO 21.5.2008, 4619, R 08/2628) nostaa esiin
kiintoisan kysymyksen siitä, olisiko installaatioon kuulunut autotallirakennelma ja siellä lapsipornografisen kuvamateriaalin ohessa olleet A3-kokoiset tekstikyltit olleet Jersild-ratkaisussa tarkoitettu etäyttävä ja oikeuttava konteksti. Asiaa ei sinänsä käsitelty käräjäoikeuden ja
hovioikeuden ratkaisuissa. Oikeudenkäyntiasiakirjojen pohjalta käy kuitenkin selväksi, että
teoksen kokonaisuus ja erityisesti kylttien lauseet91 luovat samankaltaisen kriittisen kontekstin kuin televisiotoimittajan toimet Jersild-ratkaisussa.
Helsingin HO 6.3.2009, 533, R 08/1888
Kuvataiteilija, joka työn alla olevassa estetiikan väitöstutkimuksessaan tutki taiteen ja todellisuuden rajojen murtumia, havaitsi syksyllä 2006 kaikille avoimilla internetsivuilla teinipornografista materiaalia. Hän halusi tehdä ilmiön näkyväksi ja latasi syksyn 2007 aikana näiltä
sivustoilta runsaasti teinipornografista materiaalia. Helmikuussa 2008 hän pystytti vuokraamaansa Helsingin kaupungin taidemuseon galleriatilaan kevytrakenteisen telttakangasseinäisen autotallin esittämään Neitsythuorakirkon kappelia. Kappelin sisäseinille hän asetti tulosteina A3-kokoisia internetistä tulostamiaan teinipornokuvia ja sen lattioille piikkilangasta
tehtyjen orjantappuraköynnösten alle päällekkäin useita satoja ruudunkaappauskuvia teinipornografisista internetsivustoista. Raaimmissa kuvissa oli verisiä, kuolleelta näyttäviä tyttöjä.
Lisäksi hän asetti seinille A3-kokoisia tekstikylttejä, joissa luki muun muassa: ”Markkinatalous ja mediayhteiskunta ovat yhdessä tuottaneet uuden kilpailukykyä lisäävän innovaation:
Kaikkien maailman lasten liha voidaan tuotteistaa ja myydä”. Taiteilija mielsi teoksensa ilmiannoksi siitä kaikesta lapsipornon raja-alueella olevasta materiaalista, jota internetin avoimilla
sivuilla oli.

91 Kylteissä luki esimerkiksi ”Miksi nämä pyhät neitsyet ovat niin nuoria? Siksi että he ovat netti
pornon teinibeibejä ja neitsythuoria.” ja ”Markkinatalous ja mediayhteiskunta ovat yhdessä
tuottaneet uuden kilpailukykyä lisäävän innovaation: Kaikkien maailman lasten liha voidaan
tuotteistaa ja myydä”.
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Taiteilija tuomittiin lapsipornografian hallussapidosta ja levittämisestä, koska kuvissa
esiintyneet henkilöt katsottiin lapsipornografiaa koskevissa kriminalisoinneissa tarkoitetuiksi
lapsiksi. Hovioikeus hyväksyi suppeassa tuomiossaan käräjäoikeuden näkemyksen, jonka
mukaan taiteilijalla ei ollut sanan- tai ilmaisunvapaudesta johdettavaa eikä rikoslain mukaisiin
vastuuvapausperusteisiin perustuvaa oikeutusta teolleen. Samalla hovioikeus korosti asiaa kuitenkaan sen enempää itse perustelematta, että lasten yksityisyys asettuu tapauksessa sanan- ja
ilmaisuvapauden edelle. Taiteilijaa ei kuitenkaan tuomittu rangaistukseen, sillä hänen lapsipornoilmiötä kritisoimaan pyrkinyt eettinen tarkoituksensa voitiin rinnastaa anteeksiannettavaan tekoon ja hänen tekoaan oli pidettävä hänen syyllisyyteensä nähden myös kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.92

Neitsythuorakirkon tapauksella ja Jersild-tapauksella on kuitenkin ainakin yksi merkittävä
ero. Jersildin haastattelemat nuoret esittivät mielipiteitä, joita toimittajan vastakkaiset mielipiteet kyseenalaistivat siten, että ohjelman välittämä kokonaisviesti muuttui. Myös Neitsythuorakirkon välittämä viesti oli erilainen kuin pelkkien lapsipornokuvien välittämä viesti
olisi ollut, mutta tapauksessa laitonta ei ollut Jersild-ratkaisun tapaan kuvien esittämä viesti,
vaan lasta hyväksikäyttämällä tuotettujen fyysisten kuvakappaleiden hallussapito ja levittäminen. Koska lapsipornografiaa koskevat kriminalisoinnit oli näin sidottu kuvan kappaleisiin rikoksen kautta valmistettuina ja kohteiden ihmisarvoa loukkaavina93 tuotteina, kyse
ei tarkkaan ottaen ollut ilmaisunvapausrikoksesta samassa viestin sisällön kriminalisoinnin
mielessä kuin esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottamisessa tai kunnianloukkauksessa.
Neitsythuorakirkon luonut kuvataiteilija olisikin voinut luoda lasten hyväksikäyttöä tai
lapsipornoa käsittelevän diskurssin myös esittämällä viestin eri muodossa toistamatta yhtä
niistä rikollisista teoista, joita pyrki teoksellaan kritisoimaan. Sen arvioimiseksi olisiko hänen
tullut myös näin menetellä, olisi jouduttu punnitsemaan sananvapautta ja lasten ihmisarvoa
sellaisella tavalla, johon tuomioistuimet eivät ratkaisussa ryhtyneet. Niinpä tämäntyyppisiä
asetelmia koskeva oikeustila on tällä hetkellä pitkälti avoin.
Nähdäkseni puuttumattomuuden periaatteen näkökulmasta tuomioistuin olisi tarvinnut vahvoja argumentteja sen tueksi, että se olisi voinut ryhtyä määrittelemään niitä
esteettisiä keinoja, joita taiteilijan olisi tullut valita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö
tällaisia argumentteja olisi kuitenkin voinut löytyä. Tarkkojen kannanottojen esittäminen
tapauksesta on kuitenkin vaikeaa jo sen vuoksi, että teosta ja siinä käytettyä kuvamateriaalia
kuvaavat liitteet on julistettu salaisiksi. Niinpä varsinaisen kriittisen arvion muodostaminen
Neitsythuorakirkko-teoksesta ja sitä koskevista tuomioistuinratkaisuista tulee mahdolliseksi
vasta vuonna 2033, kun oikeudenkäyntiaineiston valokuvaliitteen salassapitoaika päättyy. 94
Neitsythuorakirkon tapausta on myös kiinnostavaa verrata ulkomaisessa ilmaisunvapautta koskevassa oikeuskirjallisuudessa runsaasti käsiteltyyn95 englantilaiseen Richard Gib92 Taiteilija valitti ratkaisusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka jätti ennen kaikkea
valtion harkintamarginaaliin vedoten asian tutkimatta (ks. Karttunen v. Suomi, 10.5.2011).
93 Ihmisarvon käsitteestä taiteen vapauden rajoituksena ks. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
ratkaisu Vereinigung Bildender Künstler v. Itävalta (25.1.2007) ja erityisesti siihen liitetty
tuomarien Spielmann ja Jebens eriävä mielipide. Ks. myös Barendt 2005, s. 230.
94 Olen kommentoinut Mikko Hoikan kanssa saatavilla olevan aineiston perusteella ratkaisua
toisaalla, ks. Hoikka & Rautiainen 2009.
95 Ks. esim. Barendt 2005, s. 384–385; Lewis 2002; Kearns 1998, s. 29–35.
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soninin installaatioteosta Human earrings koskevaan tapaukseen (R. v. Gibson [1990] 2 QB
619 ja R. v. Gibson [1990] 3 WLR 595), joka eteni Euroopan ihmisoikeustoimikuntaan
saakka96:
R. v. Gibson [1990] 2 QB 619 ja R. v. Gibson [1990] 3 WLR 595
Vuonna 1987 lontoolaisessa The Young Unknown’s Galleryssa avattiin kanadalaisen kuvataiteilijan Richard Gibsonin teoksia esittelevä näyttely Animals. Näyttelystä kohuttiin jo ennen
sen avaamista. Kohua aiheutti esillä ollut teos Human earrings (teokseen viitataan toisinaan
myös nimellä Featus earrings). Se koostui mallinuken päästä ja kahdesta korvakorusta, jotka
oli valmistettu ilmakuivatuista kolmikuukautisista ihmissikiöistä. Galleria suljettiin poliisin
toimesta hyvin pian avautumisensa jälkeen, ja niin Gibson kuin galleristi asetettiin syytteeseen ja tuomittiin julkisen säädyllisyyden turmelemisesta sekä yleisen harmin aiheuttamisesta.
Common law perusteiset julkisen säädyllisyyden turmelemisen ja yleisen harmin aiheuttamisen kriminalisoinnit tulivat sovellettavaksi mitä ilmeisimmin siksi, että siveettömään
ilmaisuun Englannissa normaalisti sovellettu Indecent Displays Act (1981) rajasi nimenomaisesti galleriatilan soveltamisalansa ulkopuolelle. Taiteilija ja galleristi valittivat tuomiosta
Euroopan ihmisoikeustoimikunnalle (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edeltäjä), joka
jätti valituksen tutkittavaksi ottamatta ratkaisullaan S. ja G. v. Yhdistynyt kuningaskunta
(2.9.1991).

Tätä R. V. Gibson ratkaisua on ulkomaisessa oikeuskirjallisuudessa arvosteltu niistä samoista
perus- ja ihmisoikeuspunnintaan kohdistuvista puutteista kuin mistä edellä katsoin Neitsythuorakirkko installaatioteosta koskevaa kotimaista hovioikeusratkaisua voitavan arvostella97.
Esimerkiksi Eric Barendtin mukaan R. v. Gibson ratkaisu on tyyppiesimerkki tapauksesta,
jota olisi tullut lähestyä taiteellisen alibin arvioinnin kautta ja jossa tuomioistuimen olisi
tullut havaita teoksen taiteellisen luonteen oikeuttavan sen esillä pidon galleriatilassa98.
Niinpä vaikka R. v. Gibson tapauksella ei olekaan suoraa aineellis-oikeudellista yhtymäkohtaa kansalliseen oikeuteemme, osoittaa sen ja vastaavien tapausten ympärillä käyty
keskustelu hyvin sen, että ainakin oikeuskirjallisuuden tasolla on yleiseksi lähtökohdaksi
omaksuttu puuttumattomuuden periaatteen kanssa sopusoinnuissa oleva ajatus, että tämänkin tyyppistä taiteellista ilmaisua tulisi lähestyä taiteellisen ilmaisun omista lähtökohdista
tuon ilmaisun rajoittamiseen äärimmäisen pidättyvästi suhtautuen. Samalla ratkaisu osoittaa
sen, että oikeushistoria tuntee useita tapauksia, joissa oikeusprosessin lopputulos ei ole kuitenkaan tosiasiallisesti rakentunut näille lähtökohdille99.

96 Ks. S. ja G. v. Yhdistynyt kuningaskunta (2.9.1991).
97 Neitsythuorakirkkoa koskenutta ratkaisua koskevasta kritiikistä tarkemmin ks. Hoikka &
Rautiainen 2009.
98 Barendt 2005, s. 385.
99 Tuoreen esimerkin tästä jännitteestä tarjoaa myös esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomio
istuimen ratkaisu Lindon v. Ranska (22.10.2007).
Kuvataiteellista toimintaa rajoittava sääntely

85

3.2 Julkisen moraalin vastaista kuvataidetta rajoittava sääntely
3.2.1 Julkisen moraalin vastaista kuvataidetta rajoittavan sääntelyn
peruslähtökohdista
Erityisesti jotkut kokeilevat taidemuodot ja eräät taideteokset herättävät aggressiivisia reaktioita ja tuottavat sensuuri- ja sanktiointivaateita. Puuttumattomuuden periaate joutuu näin
kollisioon näitä sanktiointivaateita toteuttavien säännösten kanssa.
Tällaisina säännöksinä kyseeseen tulevat muun muassa sellaiset kriminalisoinnit ja muut
sanktiouhin tehostetut käskyt ja kiellot, joiden suojeluobjektina on ennen kaikkea yhteiskunnassa vallitseva julkinen moraali. Niiden kieltämille teoille on ominaista se, että teot
eivät yleensä välittömästi loukkaa tai vaaranna toisen ihmisen oikeuksia ja etuja sinänsä. Sen
sijaan ne aiheuttavat ainakin osassa ihmisiä siinä määrin pahennusta, ärtymystä ja mielipahaa, että ne on julkisen moraalin ylläpitämisen nimissä kielletty100. Euroopan ihmisoikeussopimuksen sallimista ilmaisunvapauden aineellista rajoitusperusteista kriminalisoinnit liittyvät ennen kaikkea yleisen turvallisuuden ja moraalin suojaamiseen sekä epäjärjestyksen ja
rikollisuuden estämiseen101.
Koska julkista moraalia suojelevat kriminalisoinnit ja niihin rinnastuvat säännökset
eivät ainakaan pääasiassa suojele yksittäisiä henkilöitä suoraan hyödyttäviä oikeushyviä, niiden soveltaminen ei voi lähtökohtaisesti riippua kenenkään yksilön subjektiivisesta oikeudenloukkauskokemuksesta eikä niitä voi oikeuttaa kenenkään antama suostumus. Niinpä
julkista moraalia loukkaavat rikokset ovat yleisen syytteen alaisia.
**
Osassa teoista syyteoikeus on pidätetty yksinomaan valtakunnansyyttäjälle, sillä sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (sananvapausL, 460/2003) 24 §:n nojalla
valtakunnansyyttäjällä on yksinomainen syyteoikeus kaikissa julkaistun viestin sisältöön
perustuvissa virallisen syytteen alaisissa rikoksissa eli niin kutsutuissa sananvapausrikoksissa,
jos ne on tehty lain tarkoittamassa julkaisu- tai ohjelmatoiminnassa102.

100 Sanottu pätee ennen muuta tarkasteltaessa tekoja ihmiskeskeisestä näkökulmasta. Oikeushisto
riallisesti tarkastellen eräät teot ovat kuitenkin tulleet kielletyiksi ihmiskeskeisestä näkö
kulmasta irtaantuneista syistä (esimerkiksi jumalanpilkan kriminalisointi) ja eräille on
viimeaikoina alkanut syntyä uusia ihmiskeskeisestä näkökulmasta irtaantuneita perusteluja
(esim. eläinsuojelukriminalisoinnit). Osa tässä luvussa käsittelemistäni kriminalisoinneista
on mahdollista liittää myös muiden oikeushyvien kuin julkisen moraalin suojelemiseen (esim.
lapsipornografiaan kohdistuvat kriminalisoinnit suojaavat lapsen ihmisarvoa).
101 Sinänsä ilmaisurikokset voidaan kytkeä usealla eri tavalla Euroopan ihmisoikeussopimuksen
10(2) artiklan mukaisiin rajoitusperusteisiin (ks. toisistaan poikkeavat luokittelut Ollila 2004,
s. 50 ja Kolehmainen 2009, s. 30–31), sillä tyypillisesti rikoslain kriminalisoinnit on liitettävissä
useampaan kuin yhteen rajoitusperusteeseen.
102 Syyteoikeutta on käsitelty tarkemmin valtakunnansyyttäjän yhdistetyssä määräyksessä ja ohjeessa
Menettely sananvapausrikoksissa – VKS:2004:1 (28.12.2004). Ks. myös Kolehmainen 2009.
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Koska viestin muoto, sisältö tai tarkoitus eivät vaikuta sananvapauslain soveltamisalaan,
kaikki kuvataiteellinen ilmaiseminen kuuluu lähtökohtaisesti lain soveltamisalaan. Käytännössä suurin osa kuvataiteellisesta ilmaisemisesta kuitenkin rajautuu lain soveltamisalan ja
siten samalla valtakunnansyyttäjän yksinomaisen syyteoikeuden ulkopuolelle, koska niitä ei
voi pitää laissa tarkoitettuna julkaisu- ja ohjelmatoimintana. Ensinnäkin lain soveltamisalan
ulkopuolelle jää kaikki sellainen ilmaiseminen, joka ei kiinnity materiaaliselle alustalle103.
Lisäksi soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kaikki uniikit eli monistamattomat taide-esineet
ja monistetuistakin sellaiset, joita on monistettu vain muutamia kappaleita104. Lakia ei myöskään sovelleta taide-esineeseen, joka on yleisöltä suljetussa tilassa105.
Käytännössä nämä sananvapauslain soveltamisalan rajaukset voivat johtaa kuvataideteosten tavanomaiseen jakelukontekstiin sijoitettuna erikoisiin johtopäätöksiin. Esimerkiksi
galleriatilassa esillä oleva maalaus jää monistamattomana lain soveltamisalan ulkopuolelle,
mutta sen sijaan tilassa kävijöiden vapaasti otettavissa olevassa esitteessä oleva kuva kyseisestä
maalauksesta voi hyvinkin kuulua lain soveltamisalaan106.
Suomalaisen sananvapauslainsäädännön omaksuma joukkoviestintäkeskeinen ajattelutapa tuottaakin monesti ongelmia tuon joukkoviestintäkontekstin ulkopuolisen ilmaisurikoksien alaan kuuluvan toiminnan syyteoikeuden jäsentämiseen. Syyteoikeuden jäsentämistä
koskevan oikeustilan epäselvyydet ja epäjohdonmukaisuudet ovat perusoikeusnäkökulmasta
ongelmallisia, sillä syyteoikeusjärjestelyn tarkoituksena oli sitä säädettäessä nimenomaan
perusoikeuksien turvaaminen poikkeuksellisen perusoikeusherkän syyteharkintakäytännön
yhdenmukaistamisella107. Tältä osin ilmaisurikosten syyteoikeuden uudelleenjäsentämiseen
on ilmeistä tarvetta108.

3.2.2 Epäsiveellistä kuvataidetta rajoittava sääntely
Sanktiointivaateita on kautta aikojen kohdistettu aivan erityisesti vallitsevien siveellisyyskäsitysten vastaisena pidettyyn kuvataiteeseen. Tuon havaitaksemme meidän ei tarvitse kuin
silmäillä sitä keskustelua, jota eriaikoina on käyty esimerkiksi Edouard Manet’n maalauksen
103
104
105
106

HE 54/2002 vp, s. 43.
HE 54/2002 vp, s. 45; Kolehmainen 2009, s. 69.
HE 54/2002 vp, s. 43.
Ks. Valtakunnansyyttäjän päätös syytteen nostamisesta ja syytemääräys dnro 112/27/08
(19.3.2008), joka liittyy Neitsythuorakirkko-installaation syytemenettelyyn. Tapauksessa näyttely
tilassa olleiden esitelehtisten sisältöön perustunut osa syytteestä alistettiin valtakunnansyyttäjän
syyteoikeuden piiriin.
107 HE 54/2002 vp, s. 89–90.
108 Vastaavalla tavalla joukkoviestinnän ulkopuoliseen ilmaisutapaan liittyvän syyteharkinnan
ongelmia kuvaa korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO 2008:49), jossa oli muun ohessa kyse siitä
kuuluiko sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kansikuvia sisältäneiden DVD- ja VHS-tallenteiden
kirpputorimyynti valtakunnansyyttäjän vai paikallissyyttäjän toimivaltaan. Äänestysratkaisussa
korkeimman oikeuden enemmistö hylkäsi tallenteiden kirpputorimyyjää vastaan ajetun syytteen,
koska se oli perustunut paikallissyyttäjän syyttämispäätökseen, eikä sananvapauslain edellyttä
mään valtakunnansyyttäjän syyttämispäätökseen.
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Le Déjeuner sur l’herbe, Ville Vallgrenin veistoksen Havis Amanda tai Robert Mapplethorpen valokuvateoksen Helmut and Brooks kaltaisten homoeroottisten valokuvien ympärillä.109
Viime vuosikymmeniin saakka epäsiveellisen taiteellisen ilmaisun rajoittaminen perustui sitä koskeneeseen erityislainsäädäntöön110, jota ohjasi ennen muuta pelko ulkomailta
Suomeen suuntautuvasta epäsiveellisen ilmaisun leviämisestä111. 1960-luvulla tuon lainsäädännön tulkintaan vakiintui ajatus, jonka mukaan erityiset taiteelliset ansiot saattoivat
perustella muutoin epäsiveellisen teoksen julkaisemista ja levittämistä112, minkä jälkeen
1970-luvulla epäsiveellinenkin materiaali alettiin lukea ilmaisunvapauden alaan ja sallia113.
Toisin sanoen yhteiskunnan seksuaalikäsitysten vähitellen muututtua esimerkiksi
pelkkä sukupuoliyhdynnän ja siihen liittyvien nautintojen kuvailu ei siis enää riittänyt tekemään ilmaisusta epäsiveää. Epäsiveäksi ilmaisun saattoikin tehdä enää vain lähinnä seksiin
liittyvä väkivalta tai lasten ja eläinten hyväksikäyttö.114 Samanaikaisesti tämän tulkintalinjan
muutoksen kanssa potentiaalisesti epäsiveä ilmaisu alettiin käsittää kirjallisen ja sanallisen

109 Suomessa epäsiveää kuvataidetta koskevia kiistoja on analysoinut muun muassa Malkavaara
1989.
110 Erityislainsäädäntö pohjautui vuonna 1910 solmittuun ja vuonna 1923 uudistettuun kansain
väliseen sopimukseen epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemisestä, johon Suomi liittyi
1923 (SopS 16/1923, SopS 13/1927). Sopimus velvoitti jäsenvaltiot kriminalisoimaan muun
muassa epäsiveellisten piirustusten, maalausten ja kuvien kaikenlaisen valmistamisen, hallussapidon
ja vaihdon. Sopimusta konkretisoi laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä
(23/1927), jonka nojalla asetetun epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan työ pohjautui
jälkikäteissensuurin idealle (ks. asetus epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnasta,
125/1957). Laki kumottiin vuonna 1998 rikoslain uudistuksen yhteydessä (ks. L 565/1998).
111 Tuo pelko ilmenee hyvin esimerkiksi oikeusministeriön asettaman sarjakuvatoimikunnan mietinnöstä, jossa sarjakuvataiteen rantautuminen Suomeen koettiin epäsiveellisen taidemuodon
maahantulona (KM 1962:83, s. 3). Sama ilmenee hyvin myös tarkasteltaessa tuon aikakauden
kirjakohuja. On huomionarvoista, että useiden epäsiveelliseksi koettujen kirjojen (esimerkiksi
Millerin Kravun kääntöpiirin) kohdalla on kysymys ollut nimenomaan ulkomaista alkuperää olevan teoksen kääntämisestä levitettäväksi suomennoksena suomalaisen yleisön saataville. Sinänsä
on kiintoisaa, että alkukielisten teoskappaleiden saatavilla olemiseen suhtauduttiin suopeammin.
112 Nousiainen & Pylkkänen 2001, s. 203–205. Muutosta edeltäneestä tiukasta tulkintalinjasta ks.
Agnar Myklen teosta Laulu punaisesta rubiinista koskeva ratkaisu KKO 1959 II 79 ja Meidän
kesken lehteä koskeva ratkaisu KKO 397/12.2.1937. Aikalaiskeskustelusta ks. Salmiala 1959.
113 Nousiainen & Pylkkänen 2001, s. 203–205; Fredman 1984. On sinänsä huomionarvoista, että
tämä ilmaisunvapauden alaan lukeminen ei kuitenkaan merkinnyt sitä, ettei liikkuvaa kuvaa
käyttäneen teoksen julkistamista voitu estää kuvaohjelmia koskeneen poikkeuslakina säädetyn
ennakkotarkastuslainsäädännön nojalla. Tämä elokuvasensuurilainsäädäntö kumottiin perus
oikeusuudistuksen jälkeen ja nykyisin voimassa oleva kuvaohjelmalainsäädäntö sallii ainoastaan
lastensuojeluperusteiset ikärajat sekä rikosoikeudellisesti kiellettyyn ilmaisuun kohdistuvat
esityskiellot.
114 Samantyyppinen kehitys tapahtui myös muualla länsimaailmassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa
kehitys kulminoitui vuonna 1973 annettuun korkeimman oikeuden ratkaisuun Miller v.
California 413 U.S. 15 (1973), jossa luotiin sananvapauden (perustuslain 1. lisäyksen) ulkopuolelle
rajautuvan epäsiveellisen aineiston tunnistamiseksi edelleen käytössä oleva kolmivaihetesti (ns.
Miller-testi), jonka yksi elementti on teoksen ilmentämän erityisen taiteellisen arvon analyysi.
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sijaan kuvalliseksi tai performatiiviseksi, sillä arjen visualisoituessa tuontyyppinen ilmaisu
ei ilmeisestikään menettänyt kykyään herättää pahennusta, ärtymystä tai suuttumusta siinä
määrin missä kirjallinen ilmaisu115.
Niinpä vaikkei puhtaasti kirjallista tai sanallista epäsiveellistä ilmaisua enää rajoitetakaan, on epäsiveellisen kuvallisen ja performatiivisen ilmaisun rajoittaminen edelleen mahdollista. Rajoitukset perustuvat rikoslain yleisiin kriminalisointeihin, jotka kieltävät raakaa
väkivaltakuvausta, lapsipornoa, väkivaltapornoa ja eläimiin sekaantumista sisältävän taideesineen (kuvan tai kuvatallenteen) valmistamisen, jakelun ja esittämisen (RL 17:17, 17:18,
17:18a), sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän todellisuudenmukaisen kuvan
hallussapidon (RL 17:19) ja sukupuolisiveellisyyttä julkisesti loukkaavan taide-esityksen
esittämisen (RL 17:21).
Näistä kriminalisoinneista raakaa väkivaltakuvausta, lapsipornoa, väkivaltapornoa ja
eläimiin sekaantumista sisältävän ilmaisun levittämiseen (RL 17:17, 17:18 ja 17:18a) sekä
lapsipornografisen aineiston hallussapitoon (RL 17:19) voi syyllistyä vain käyttämällä tekovälineenä kuvaa tai kuvatallennetta. Muita välineitä (esim. performanssitaidetta) käyttäen
tapahtuvaa sukupuolisiveellisyyden loukkausta on sen sijaan arvioitava sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista koskevan kriminalisoinnin (RL 17:21) perusteella.
**
Rikoslain 17 luvun 17 § kriminalisoi väkivaltakuvauksen levittämisen. Säännöksen mukaan
väkivaltakuvauksen levittämisestä tuomitaan se, joka pitää kaupan tai vuokrattavana tai levittää tai muulla tavoin tarjoaa tai pitää saatavilla taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai tuo
maahan elokuvia tai muita liikkuvia kuvia taikka sellaisia sisältäviä tallenteita tai tiedostoja,
joissa esitetään raakaa väkivaltaa. Tällöin raakana väkivaltana pidetään ihmisen tai eläimen
henkeen ja terveyteen kohdistuvia vakavia tekoja kuten sadistista pahoinpitelyä, silpomista
ja kiduttamista. Raakuuden vaikutelma edellyttää käytännössä sellaista realistisuutta, että
katsoja voi mieltää tapahtumat mahdollisiksi todellisessa elämässä116. Näin ollen kriminalisoinnin soveltamisalaan jää lähinnä aidon ja raa’an väkivaltakuvauksen levittäminen117.
Rikoslain 17 luvun 18 §, 18a § ja 19 § kriminalisoivat kuvallisen lapsi-, eläin- ja väkivaltapornografian levittämisen. Rikoslain 17 luvun 18 §:n mukaan lasta, väkivaltaa tai eläimeen
sekaantumista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esittävien kuvien tai kuvatallenteiden
kaupan tai vuokrattavana pitäminen, maastavienti, maahantuonti, Suomen kautta muuhun

115 Jyränki 2007, s. 77. On huomionarvoista, että lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole kuitenkaan
missään vaiheessa otettu varsinaisesti kantaa siihen, miksi sellaiset rajoitukset, joiden
kohdistamista kirjalliseen tai sanalliseen ilmaisuun ei ole enää pidetty hyväksyttävänä, on voitu
edelleen kohdistaa kuvalliseen tai performatiiviseen aineistoon.
116 HE 6/1997 vp, s. 143.
117 Esimerkiksi elokuvien ikärajapäätöksiä koskevassa ratkaisukäytännössä on katsottu, että
täysikäisille katsojille voidaan esittää fiktiivistä, erittäin yksityiskohtaista, pitkitettyä, liioiteltua,
veristä, realistista ja sadistista väkivaltaa (esim. elokuva Passion of the Christ). Tämän perusteella
kriminalisoinnin soveltamiskynnys on erittäin korkealla.
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maahan välittäminen tai muunkaltainen levittäminen on kriminalisoitu kuten myös teon
yritys.
Säännöksessä tarkoitettuna lapsipornografiana pidetään ilmaisua, jossa kuvataan alle
18-vuotiaita henkilöitä masturboimassa tai osapuolina aidoissa sukupuoliakteissa. Tällöin
esimerkiksi pelkkä alastoman lapsimallin kuvaus ei näin ollen tee kuvausta lapsipornografiseksi, vaan tunnusmerkistön täyttymisen arvioimisessa huomio on kiinnitettävä esittämistapaan, esittämiskontekstiin ja siihen millaisen kokonaisvaikutelman kuva katsojassa herättää.
Taiteellisen teoksen kohdalla näitä piirteitä on aina arvioitava taiteellisen ilmaisun omia esittämiskonventioita kunnioittaen.
Säännöksessä tarkoitettuna eläinpornografiana pidetään ainoastaan ilmaisua, jossa
ihminen on sukupuoliyhteyteen rinnastettavassa yhteydessä eläimen kanssa. Muunlaiseen
sukupuolisesti kiihottaviin eläintä esittäviin kuviin säännöstä ei sovelleta. Soveltamisalan
ulkopuolelle jää tällöin esimerkiksi dildon avulla tapahtuva eläinpornografia. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät teot voivat kuitenkin tulla rangaistaviksi eläinsuojelurikoksena tai
eläinsuojelurikkomuksena.118
Säännöksessä tarkoitettuna väkivaltapornografiana pidetään ilmaisua, joka täyttää
aidon pahoinpitelyn tunnusmerkit, jos pahoinpitelyn jäljet ovat selvästi havaittavissa henkilön kehossa ja käyttäytymisessä, taikka raiskauksen (RL 20:1) tai sukupuoliyhteyteen
pakottamisen (RL 20:3) tunnusmerkit.119 Soveltamisalaan kuuluvalta kuvaukselta edellytetään tietynasteista realistisuutta niin, että selvästi leikkimieliset tai osapuolten suostumusta
ilmentävät kuvaukset jäävät soveltamisalan ulkopuolelle.120
Lapsipornografian levittämisen osalta rikoksesta on myös ankarammin rangaistava kvalifioitu tekomuoto (RL 17:18a). Täyttääkseen kvalifioidun tekomuodon tunnusmerkistön
edellä käsitellyn sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisen on
oltava kokonaisuutena arvostellen törkeää, minkä lisäksi teon on täytettävä vähintään yksi
neljästä erityisestä kvalifikaatioperusteesta. Näitä ovat ensinnäkin lapsen erityisen nuori ikä,
toiseksi vakavan väkivallan tai lapsen erityisen nöyryyttävän kohtelun esittäminen, kolmanneksi tekoon liittyvä erityinen suunnitelmallisuus ja neljänneksi teon liittyminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan121.
Näiden rikoslain 17 luvun 17 §:n, 18 §:n ja 18a §:n levittämiskriminalisointien osalta
on huomattava, että niissä tunnusmerkistön täyttävältä teolta edellytetään jonkinasteista
laajuutta, jota on nähdäkseni kaikkien levittämiskriminalisointien kohdalla arvioitava
samoin. Laajuuden arvioinnin osalta on kyseenalaista riittääkö teoksen esilläpito esimerkiksi
julkisessa galleriatilassa täyttämään levittämisen tunnusmerkit122. Sen sijaan on kiistatonta,
118
119
120
121

HE 6/1997 vp, s. 148; RL 17:14, 17:14a ja 17:15; eläinsuojelulain (247/1996) 54 §.
HE 6/1997 vp, s. 147–148; Majanen 2008, s. 402–403.
HE 6/1997 vp, s. 148.
Kvalifikaatioperusteista tarkemmin ks. HE 34/2004 vp, jossa kvalifikaatioperusteet on määritelty
hyvin väljästi. Esimerkiksi yhtenä kvalifikaatioperusteena käytettävä erityisen nuoren lapsen
käsite sidotaan hyvinkin epämääräiseen sanontaan ”moitittavan nuori”. Erottelu normaalin
tekomuodon ja kvalifioiden tekomuodon välille jää näin ollen ehkä tarpeettomankin väljäksi.
122 Oikeuskäytännöstä voi päätellä, ettei ainakaan pienehkössä galleriassa lyhyen aikaa tapahtunut
levittämiskriminalisoinnin tunnusmerkistön mukaisen materiaalin esilläpito välttämättä täytä
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että teoksen saattaminen vapaasti tietoverkosta ladattavaksi on katsottavissa levittämiseksi.
Levittämiseksi on myös katsottava lukuisten teoskappaleiden levittäminen esimerkiksi lentolehtisin ja muu vastaavantyyppinen toiminta, jolla teos saatetaan vähäistä suuremman
ihmisjoukon tietoon.
Lapsipornografisen ilmaisun osalta rikoslain 17 luvun 19 §:ssä kriminalisoidaan myös
erikseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan oikeudeton hallussapito.
Tämä hallussapitokriminalisointi on ilmaisurikosten systematiikassa poikkeuksellinen, sillä
eläin- ja väkivaltapornografisen kuvauksen taikka raa’an väkivaltakuvauksen kohdella kriminalisoinnit kohdistuvat ainoastaan levittämiseen, jolloin kyseisen materiaalin hallussapito
ilman levittämistarkoitusta on sallittua. Lainvalmisteluasiakirjojen perusteella lapsipornografisen kuvan hallussapitokriminalisointi koskee lähinnä sellaista pornografista aineistoa, joka on edellyttänyt lapsen joutumista sukupuoliyhteyden tai siihen rinnastettavan
seksuaalisen väärinkäytön kohteeksi123. Lainkonkurrenssin osalta on huomattava, että jos
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitäjä syyllistyy myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen, sovelletaan tapaukseen vain hallussapitokriminalisointia ankarampaa levittämiskriminalisointia (RL 17:18 ja 17:18a).
**
Raakaa väkivaltakuvausta, lapsipornoa, väkivaltapornoa ja eläimiin sekaantumista sisältävän
ilmaisun levittämiseen sekä lapsipornografisen aineiston hallussapitoon voi syyllistyä vain
käyttämällä tekovälineenä kuvaa tai kuvatallennetta. On kuitenkin merkillepantavaa, että kriminalisoinnit eivät kohdistu yhtenäisesti kuvallisen ilmaisun eri muotoihin.
Raa’an väkivaltakuvauksen levittämisen kriminalisointi (RL 17:17) koskee ainoastaan
liikkuvaa kuvaa sisältäviä tallenteita. Näin ollen valtaosa kuvataiteen teoksista jää väistämättä
sen soveltamisalan ulkopuolelle. Kuvataiteen teoksista säännöksen piiriin kuuluvat lähinnä
videoteokset ja liikkuvaa kuvaa sisältävät mediataiteen teokset. Koska säännöstä ei sovelleta
still-kuvaan, saa valokuvateos tai muu still-kuvateos näin ollen sisältää sellaistakin väkivaltakuvausta, joka on liikkuvaa kuvaa käyttävän teoksen kohdalla kiellettyä. Ja koska liikkuvaa
kuvaa käyttävä teos voidaan aina purkaa yksittäisiksi ruuduiksi eli still-kuvateoksiksi, joiden
esittäminen on sallittu, ei säännös sinänsä kiellä minkään yksittäisen kuvan esittämistä. Lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole esitetty mitään perusteita sille, miksi raa’an väkivaltakuvauksen
levittämisen kriminalisoinnin soveltamisala on rajattu juuri liikkuvaan kuvaan ja still-kuva
on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle.
Rajaus kuitenkin johtaa tulkintaongelmiin toisaalta sellaisissa tilanteissa, joissa elokuvateoksen tai muun sen kaltaisen kuvatallenteen sisältämiä yksittäisiä kuvia (ruutuja) esitetään elokuvateoksen ruutujen konventionaalista esittämisnopeutta hitaammin, ja toisaalta
sellaisissa tilanteissa, joissa still-kuvia esitetään diaesitystyyppisesti peräjälkeen. Säännöksessä

levittämisrikoksen tuntomerkkejä (ks. Helsingin HO 6.3.2009 533, jossa lapsipornografisen
materiaalin esilläpitoa galleriatilassa ei arvioitu levittämiskriminalisoinnin kannalta).
123 HE 282/2010 vp, s. 103–104; LaVM 43/2010 vp. Ks. myös jo kumottuun lainsäädäntöön
viittaava HE 6/1997 vp, s. 149.
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käytetty liikkuvan kuvan käsite onkin tarkemmin ajatellen kaikkea muuta kuin ongelmaton.
Tämä johtuu siitä, että kuvan liikkuvuus ei ole, toisin kuin lainvalmistelussa asia vaikuttaa
käsitetyn, tallenteessa itsessään oleva ominaisuus, vaan sen sijaan vasta esitystapahtumassa
konkretisoituva ilmiö. Näin ollen vaikka esimerkiksi filmikelalla olevan elokuvateoksen
osalta voimmekin melko ongelmattomasti todeta teoksen kuuluvan liikkuvaa kuvaa käyttävien teosten piiriin, on sen sijaan tietokoneen kovalevyllä sijaitsevan digitaalisen kuvamateriaalin kohdalla jo täysin mahdotonta päästä varmuuteen siitä, tullaanko sitä esittämään
liikkuvan vai still-kuvan muodossa.
Lapsipornoa, väkivaltapornoa ja eläimiin sekaantumista sisältävän ilmaisun levittämistä
koskevat kriminalisoinnit (RL 17:18 ja 17:18a) sekä lapsipornografisen kuvan hallussapitokriminalisointi (RL 17:19) koskevat sen sijaan kaikenlaista kuvallista ilmaisua. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että säännösten soveltamisalaan kuuluvat näin ollen kaikenlaiset
lapsi-, eläin- ja väkivaltapornografiaa esittävät still-kuvat ja liikkuvat kuvat124. Toisin sanoen
säännösten piiriin kuuluu siis lähtökohtaisesti kaikentyyppisiä taideobjekteja tuottava kuvataide.
Näin ollen säännöksen soveltamisalaan kuuluu niin lavastamaton kuin lavastettu
ilmaisu kuten myös esimerkiksi tietokone- tai videotekniikalla valmistettu ilmaisu. Säännösten soveltamisalaan kuuluvan ilmaisun on kuitenkin oltava todellisuuspohjaista tai totuudenmukaista (RL 17:18.4). Todellisuuspohjaisuudella tarkoitetaan tällöin, että kuvattu on
ollut tunnusmerkistön mukaisen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon kohteena. Tyyppiesimerkki tällaisesta on hyväksikäyttötilanteessa lapsesta otettu kuva125. Totuudenmukaisuudella vastaavasti tarkoitetaan, että kuva erehdyttävästi muistuttaa valokuvaamalla tai muulla
vastaavalla menetelmällä valmistettua kuvaa tai kuvatallennetta tilanteesta, jossa kuvattu on
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon kohteena. Erehdyttävästi muistuttaminen viittaa
tällöin siihen, ettei kuvasta voi välttämättä päätellä kuvaako se todellisia henkilöitä tai tapahtumia126.
Totuudenmukaisten kuvien osalta soveltamisalan piiriin eivät kuitenkaan kuulu piirtämällä, maalaamalla, tietokoneella tai muulla vastaavalla tavalla valmistetut kuvat127, ellei
lasta, eläintä tai väkivaltaisen pornografisen aktin kohdetta ole käytetty mallina tunnusmerkistön mukaisessa tosiasiallisessa hyväksikäyttötilanteessa.128 Toisin sanoen näiden kuvien
osalta kuvauksen rangaistavuus edellyttää yhteyden hyväksikäyttötilanteeseen osoittamista,

124 Rikoslain 17:18, 17:18a ja 17:19 viittaavat kaikki nykyisellään kuvaan tai kuvatallenteeseen.
Ennen vuoden 2011 lainmuutosta rikoslain 17:19 viittaasi valokuvaan, videokuvaan elokuvaan
tai muuhun kuvatallenteeseen. Säännösten sanamuotojen yhdenmukaistamisen merkityksestä
ks. LaVM 43/2010 vp.
125 HE 282/2010 vp, s. 102.
126 HE 282/2010 vp, s. 103.
127 Muulla vastaavalla tavalla valmistettu kuva voi olla esimerkiksi 3D-skannerilla henkilöstä otetusta
kuvasta 3D-tulostimella luotu tuloste ja sen perusteella tehdyllä valumuotilla valmistettu veistos,
jotka voidaan mieltää todellisuuspohjaisiksi kuvatallenteiksi.
128 LaVM 43/2010 vp; HE 282/2010 vp, s. 102–104.
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koska säännöksiä ei tule ulottaa puhtaasti yleisen moraalin suojelemistarkoituksissa tosiasiallisten hyväksikäyttötilanteiden ulkopuolelle129.
**
Väkivaltakuvausta, lapsipornoa, väkivaltapornoa ja eläimiin sekaantumista sisältävän ilmaisun levittämistä koskeviin kriminalisointeihin (RL 17:17, 17:18 ja 17:18a) sisältyy ilmaisun
taiteellista luonnetta koskeva erityinen oikeutussäännös. Sen mukaan kriminalisointeja ei
sovelleta, jos kuvausta on sen tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen
arvon vuoksi pidettävä perusteltuna.
Tämän ilmeiseen taiteelliseen arvoon liittyvän oikeuttamisperusteen ansiosta säännökset ovat ainakin säädöstekstin tasolla hyvin tasapainossa perusoikeusjohdannaisen puuttumattomuuden periaatteen kanssa, vaikkei ilmeisen taiteellisen arvon käsitettä ole täsmennetty lainvalmisteluasiakirjoissa, eikä sen merkityssisältö ole myöskään oikeuskäytännössä
vakiintunut. Ilmeisen taiteellisen arvon osalta rikoslain esitöissä on ainoastaan todettu, että
yksiselitteisiä sääntöjä siitä, mitkä esitykset jäävät oikeuttamisperusteen vuoksi säännösten
soveltamisalan ulkopuolelle, ei ole mahdollista antaa130.
Säännöksen sanamuodosta käy ilmi, että oikeuttamisperusteen käsillä oloa tarkasteltaessa huomio on kiinnitettävä taiteellisen arvon olemassaolon ilmeisyyteen. Tämä tuo nähdäkseni oikeutusperusteen tulkinnan lähelle Yhdysvaltain liittovaltion korkeimman oikeuden ratkaisussaan Pope v. Illinois omaksumaa käytännöllis-objektiivista tulkintalinjaa: on
kysyttävä näkeekö järkevästi ajatteleva henkilö teoksessa merkittävää taiteellista arvoa131.
Pope v. Illinois 481 U.S. 497 (1987)
Liittovaltion korkein oikeus oli jo Miller v. California 413 U.S. 15 (1973) tapauksen yhteydessä katsonut, että kysymys siitä, oliko jokin ilmaisu katsottavissa epäsiveäksi (obscene), tuli
ratkaista kolmivaihetestin (ns. Miller-testi) avulla. Testin eräänä kohtana oli sen arviointi, että
onko arvioitavalla teoksella merkittävää kirjallista, taiteellista, poliittista tai tieteellistä arvoa.
Pope v. Illinois tapauksessa alemmissa tuomioistuimissa juryä oli kehotettu kiinnittämään
huomio siihen, katsooko se paikallisen yhteisön tavanomaisen jäsenen näkevän teoksessa
tämäntyyppistä arvoa. Liittovaltion korkein oikeus ei hyväksynyt tätä ohjetta. Sen mukaan
Miller-testin kohtaa ei tullut arvioida paikallisen yhteisön arvojen pohjalta vaan sen sijaan
objektiivisesti sen pohjalta näkeekö kuka tahansa järkevästi ajatteleva henkilö teoksessa Miller-testissä edellytettyä merkittävää kirjallista, taiteellista, poliittista tai tieteellistä arvoa.

Tätä Pope v. Illinois ratkaisua on aiheellisesti arvosteltu siitä, kuinka se perustuu postmodernin taiteen hylkäämään modernistiseen taideteoriaan, jonka kulmakivinä on ensinnäkin
erottelu hyvän ja huonon taiteen välillä ja toiseksi käsitys taiteen arvon objektiivisen arvioin-

129 LaVM 43/2010 vp; HE 282/2010 vp, s. 102.
130 HE 6/1997 vp, s. 144.
131 Pope v. Illinois 481 U.S. 497 (1987) ratkaisussa liittovaltion korkein oikeus täsmensi aiemmin
ratkaisussaan Miller v. California 413 U.S. 15 (1973) luomansa epäsiveellisen aineiston sanan
vapaussuojaa koskevan ns. Miller-testin kolmatta kriteeriä eli teoksen merkittävän kirjallisen,
taiteellisen, poliittisen tai tieteellisen arvon olemassaoloa.
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nin mahdollisuudesta132. Ratkaisun kohdalla käydyn oikeudellisen keskustelun perusteella
onkin selvää, että taiteellista arvoa koskeva ilmeisyyden vaatimus voi johtaa erittäin vaikeisiin näyttökysymyksiin133. Niinpä käytännössä tämäntyyppisestä tunnusmerkistötekijöiden
yhteyteen kirjatusta erityisestä oikeuttamisperusteesta huolimatta kriminalisointien käytännön
soveltamistilanteessa päädytään samantyyppiseen tapauskohtaiseen kontekstuaaliseen perusoikeuspunnintaan kuin mihin olisi päädytty jo ilman erityistä oikeuttamissäännöstä134.
Lapsipornografisen ilmaisen levittämisrikoksen kvalifioituun tekomuotoon (RL 17:18a)
ei sisälly lainkaan taiteellisia ansioita koskevaa oikeutusperustetta. Näin ollen tunnusmerkistön täyttävän teon on tarkoitettu tulevan kielletyksi riippumatta sen taiteellisista ansioista.
Erityisen raa’an lapsipornografian esittäminen osana taiteellista teosta on näin ollen ehdottomasti kielletty135. Tämä vähäinen ja tarkkarajainen taiteellisen ilmaisun vapauden rajoitus perustuu siihen seikkaan, että raakaa lapsipornografiaa pidetään kaikissa olosuhteissa ja
muodoissa ehdottoman kiellettynä, sillä se loukkaa erityisen räikeästi perus- ja ihmisoikeuksina vahvistettuja lapsen oikeuksia136. Rajoitusta voidaan sen ehdottomuudessaankin pitää
näin ollen perusoikeuksien yleiset rajoitusperusteet huomioon ottaen hyväksyttävänä ja lapsen oikeuksien näkökulmasta jopa välttämättömänä.
Myöskään lapsipornografisen kuvan hallussapitoa koskevaan kriminalisointiin (RL
17:19) ei sisälly levittämiskriminalisointien tapaista taiteellisiin ansioihin viittaavaa oikeutusperustetta. Sen sijaan säännökseen sisältyy maininta siitä, että hallussapidon on oltava
oikeudetonta. Tämä merkitsee sitä, että säännöksessä tarkoitettua materiaalia voidaan pitää
hallussa myös oikeutetusti. Lainvalmisteluasiakirjoissa on katsottu, että oikeutettua hallussapitoa on esimerkiksi materiaalin hallussapito sitä käsittelevää tieteellistä tutkimusta varten
ja materiaalin hallussapito tiedotusvälineiden avulla tapahtuvaan yhteiskunnalliseen mielipiteen muodostukseen osallistumiseksi137.
Lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole otettu kantaa taideteoksen muodossa tapahtuvaan
hallussapitoon. Nähdäkseni taideteoksen muodossa tapahtuva hallussapito voi olla oikeutettua, sillä taiteella on tieteeseen ja joukkotiedotukseen verrattavissa oleva kommunikatiivinen tehtävä. Näin ollen taiteilijalla on journalistiin ja tutkijaan verrattavissa oleva oikeus
tuoda näkemyksensä julki käyttäen lapsipornografista ilmaisua, jos ilmaisun käyttämiselle
on ilmeisiä taiteellisia tai tiedonvälityksellisiä perusteita. Tähän viittaa jo levittämisrikoksen
yhteyteen kirjattu oikeutusperuste (RL 17:18.3). Koska levittäminen edellyttää jo käsitteellisesti hallussapitoa, olisi perin kummallista, jos sellaisen aineiston, jonka levittäminen on
nimenomaisesti sallittua, hallussapito olisi kiellettyä.138

132
133
134
135

Adler 1990, s. 1364–1368.
Ks. Kearns 1998, s. 59–60.
Olen tarkastellut tätä seikkaperäisemmin toisaalla: ks. Rautiainen 2011a.
Valtiosääntöoikeudellisesti tämä ehdottomuus merkitsee sitä, että kriminalisointi voidaan jättää
soveltamatta vain sellaisessa tilanteessa, jossa se on perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla
ilmeisessä ristiriidassa perustuslain (perusoikeussäännöstön) kanssa.
136 Ks. Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 60/1991); PeL 6.2 §; PeL 19.2 §.
137 HE 6/1997 vp, s. 150.
138 Ks. Hoikka & Rautiainen 2009, s. 660–661.
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Asiaa on kuitenkin arvioitu osin toisin lapsipornografiseksi katsottua internetistä suoraan tulostettua materiaalia käyttänyttä installaatioteosta Neitsythuorakirkko koskeneessa
hovioikeusratkaisussa (Helsingin HO 6.3.2009, 533, R 08/1888). Hovioikeuden itsensä
ratkaisussa viitataan tältä osin lähinnä käräjäoikeuden tuomion (Helsingin KäO 21.5.2008,
4619, R 08/2628) perusteluihin, jotka kietoutuvat mielestäni ongelmallisesti vain hallussapitokriminalisointiin ottamatta kantaa levittämiskriminalisointiin liittyvään ilmeistä taiteellista arvoa koskevaan oikeuttamisperusteeseen ja sen vaikutuksiin hallussapitokriminalisoinnin tulkintaan.
Neitsythuorakirkkoa koskevasta ratkaisusta voi sitä lähemmin tarkastelemalla löytää
useita ongelmia, jotka liittyvät aivan erityisesti tuomioistuinten tapaan käsitellä poikkeuksellisen perusoikeusherkkää kriminalisointia kontekstissa, jota ei selvästikään ole pohdittu
kriminalisointia asetettaessa.139 Tästä huolimatta ratkaisu osoittaa kiistatta sen, kuinka taiteelliseen ilmaisuun puuttuminen pohjautuu tämäntyyppisessä tilanteessa kriminalisoinnin
äärimmäisen kontekstuaaliseen ja perusoikeusherkkään luentaan käytännön soveltamistilanteessa.
Ratkaisuargumentaatioon liittyvistä puitteista johtuen siitä saa kuitenkin valitettavan
vähän johtoa siihen, missä taiteellisen ilmaisun rajat kulkevat siinä käsiteltyjä kriminalisointeja sovellettaessa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että hovioikeus ei omassa tuomiossaan
tunnistettuaan ilmaisunvapauden ja lasten yksityisyyden suojan välisen punnintatilanteen
ryhtynyt lainkaan käsittelemään itse punnintaa: perusoikeuksien rajoittamisen puolesta ja
niiden rajoittamista vastaan puhuvia argumentteja pro et contra. Sen sijaan hovioikeus tyytyi vain ilmoittamaan punninnan lopputuloksen yhdellä lauseella ikään kuin sitä itsestään
selvänä pitäen140.
Tällöin hovioikeus sivuutti puuttumattomuuden periaatteen lähtökohtien kannalta
ongelmallisesti täysin sen, kuinka kuvataiteen kontekstissa tämäntyyppistä punnintaa on
pidetty kaikkea muuta kuin itsestään selvänä. Esimerkiksi 10-vuotiasta Brooke Shieldsiä
kuvaavaa kuvataiteilija Richard Princen Spritual America teosta on luettu sen eri vastaanottokonteksteissa hyvin eri tavoin141 kuten myös Sally Mannin lapsiaiheisia valokuvia (kuten
esimerkiksi teosta Jessica at 5)142.
**

139 Tuomioihin kohdistuvasta kritiikistä yksityiskohtaisemmin ks. Hoikka & Rautiainen 2009.
140 Sinänsä ratkaisun aineellisoikeuden lopputulos vaikuttaa varsin onnistuneelta ja oikeudenmukai
selta tavalta sovittaa yhteen tapauksessa kollisioon joutuneet äärimmäisen moraaliherkät oikeus
hyvät (Hoikka & Rautiainen 2009, s. 660).
141 Ks. Smartt 2011, s. 275–277.
142 Mielenkiintoista Neitsythuorakirkon-tapauksessa on se, että Mannin valokuvista oli Helsingin
kaupungin taidemuseossa näyttely juuri ennen Neitsythuorakirkko-teoksen ensi-iltaa. Valokuvista
tehtiin niiden lapsipornografisen luonteen johdosta tutkintapyyntö poliisille, joka ei kuitenkaan
katsonut esitutkintakynnyksen ylittyvän. (Vänskä 2011, s. 40.)
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Mikäli jotakin epäsiveellistä tekoa ei voi liittää väkivaltakuvauksen taikka lapsi-, eläin- tai
väkivaltapornografisen ilmaisun levittämisrikoksiin tulee sitä arvioida sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista koskevan kriminalisoinnin perusteella (RL 17:21). Säännös kieltää pahennusta aiheuttavat julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot. Sen tunnusmerkistössä on kolme tekijää, joiden kaikkien on täytyttävä, jotta teko tulee rangaistavaksi.
Ensinnäkin teon on oltava sukupuolisiveellisyyttä loukkaava. Toiseksi sen on tapahduttava
julkisesti eli sen on oltava ennalta määräämättömän joukon ihmisiä nähtävissä. Ja kolmanneksi sen on aiheutettava pahennusta niissä ihmisissä, jotka näkevät teon. Säännökseen on
kirjoitettu erityinen konkurrenssimääräys, jonka mukaan säännös on luonteeltaan toissijainen ja tulee siten sovellettavaksi vain niihin tekoihin, jotka eivät täytä minkään muun kriminalisoinnin tunnusmerkistöä.
Lainvalmisteluasiakirjojen mukaan säännöksen ensisijaisena tarkoituksena on puuttua
itsensä paljastamisen ja julkisella paikalla tapahtuvan seksuaalisen kanssakäymisen tyyppisiin
tekoihin143. Säännöstä ei ole kuitenkaan rajattu pelkästään tämäntyyppiseen toimintaan ja
se soveltuu näin myös esimerkiksi säädyllisyyden rajat ylittäviin esityksiin mukaan lukien
esimerkiksi performanssitaiteelliset taide-esitykset.
Säännökseen ei sisälly sellaista taiteellisia ansioita koskevaa oikeutusperustetta kuin väkivaltakuvauksen tai lapsi-, eläin- ja väkivaltapornografisen kuvauksen levittämisen kriminalisointeihin. Lainvalmisteluasiakirjoissa on kuitenkin katsottu, että säännöksen soveltamisalaan eivät kuulu taiteellisista syistä perustellut sukupuolisiveellisyyttä loukaten pahennusta
aiheuttavat teot144. Tämä rajaus on nähdäkseni taiteen vapautta koskevaan perusoikeuteen
kuuluvan puuttumattomuuden periaatteen kannalta välttämätön, sillä muutoin kriminalisointi rajoittaisi suhteettomasti taiteellista ilmaisua.
Se onko jokin teko taiteellisen ilmaisun kannalta perusteltu, on ratkaistava yksittäistapauksellisesti tarkastelemalla kokonaisuutena sitä taiteellista ilmaisua, johon teko liittyy.
Tässä arvioinnissa on nähdäkseni erityinen painoarvo annettava yleisön esitystä koskeneelle
odotushorisontille eli sille, onko yleisölle olosuhteisiin nähden riittävän selkeästi etukäteen
ilmoitettu esityksen luonne sen varmistamiseksi, että ohjelma ei yleisön keskuudessa aiheuttaisi pahennusta. Tyypillisesti tämä käy ilmi jo tilaisuuden esittäjän henkilöllisyydestä
ja esityspaikasta. Tällöin esimerkiksi kokeellisesta taiteesta tunnetun henkilön esitykseen
kokeelliselle taiteelle tavanomaisessa esityspaikassa on suhtauduttava erittäin suurella suvaitsevaisuudella.
Säännös kytkeytyy läheisesti yhteiskunnan kulloisiinkin siveellisyyskäsityksiin145. Esimerkiksi 1960-luvulla Sperm-yhtyeen solisti Matti Juhani Koponen tuomittiin eräällä
keikalla flyygelin päällä trikooasussa suorittamansa performanssimaisen vertauskuvallisen
yhdynnän johdosta kahdeksan kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen146. Tänä päivänä Koposen teko ei varmaankaan riittäisi täyttämään sukupuolisiveel143
144
145
146
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HE 6/1997 vp, s. 154.
HE 6/1997 vp, s. 155.
Ks. Sorainen 2011.
Tapausta käsitellään seikkaperäisesti Timo Peltosen dokumenttielokuvassa Mies ja tuomio
(2007). Huomionarvoista tapauksessa on tuomion ohella se, että vertauskuvallisen yhdynnän
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lisyyden julkisen loukkaamisen tunnusmerkistöä, koska se on menettänyt kykynsä herättää
pahennusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö jokin toisentyyppinen teko voisi sitä
tehdä. Esimerkiksi Jumalan teatterin Oulun teatteripäivillä 1987 suorittama performanssi,
jossa alastomat esiintyjät heittivät ulostetta päin yleisöä,147 voisi täyttää tänäkin päivänä tunnusmerkistön. Tosin teko tulisi lainkonkurrenssisäännön nojalla mitä ilmeisimmin käsiteltäväksi rikoslain 21 luvun 7 §:ssä tarkoitettuna lievänä pahoinpitelynä.

3.2.3 Uskonnollisia aiheita käsittelevää kuvataidetta rajoittava sääntely
Taide on yksi keino ilmaista maailmankatsomusta ja taidehistoria on pullollaan maailmankatsomuksellisia kysymyksiä käsitteleviä teoksia. Itse asiassa esimerkiksi länsimaisen kuvataiteen historiassa Bysantin taiteen ja barokkitaiteen välinen ajanjakso koostuu valtaosaltaan
kristillistä maailmankatsomusta käsittelevästä taiteesta.
Katsomuksellisiin kysymyksiin viittaava taide liikkuu kuitenkin julkisen moraalin kannalta herkällä alueella. Monissa uskonnoissa juuri uskonnollisten aiheiden käsittely taiteessa
on erityisesti tarkan eettisen ja uskonnollisen koodiston normittamaa. Tänäkin päivänä
uskonnollisia aiheita käsittelevä kuvallinen ilmaisu on kyennyt herättämään suuria tunteita
ja loukkaamaan joidenkin ihmisten uskonnollisia tunteita. Viime vuosilta oivan esimerkin
tästä tarjoaa useisiin maihin, mukaan lukien Suomi, levittäytynyt Muhammed-pilapiirroskiista, joka sai alkunsa kahdentoista Islamin uskossa pyhänä pidettyä profeetta Muhammadia esittäneen pilapiirroksen julkaisemisesta suuren Tanskalaisen lehden Jyllands-Postenin
sivuilla 30.9.2005148.
Ei olekaan ihme, että uskonnollisia ja muita katsomuksellisia aiheita käsittelevään taiteeseen on kohdistettu usein ennakkosensuuri- ja sanktiointivaateita. Perusoikeusnäkökulmasta katsomuksellisia aiheita käsittelevä taide liittyy taiteellisen ilmaisemisen vapauden
ohella myös jokaiselle perusoikeutena turvattuun uskonnonvapauteen (PeL 11.1 §)149, joka
suojaa yksilöiden oikeutta yksilöllisten maailmankatsomusten erilaisuuteen. Uskonnonvapausperusoikeus kattaa sekä uskonnolliset että muut maailman- tai elämänkatsomukset150 ja
valtiosääntöoikeudelliselta ydinsisällöltään se merkitsee jokaisen velvollisuutta kunnioittaa

naispuolista osapuolta kohtaan ei kohdistettu syytetoimia.
147 Tarkemmin ks. Kallinen 2004, s. 115; Seppänen 1995.
148 Tapausta on käsitelty useissa tutkimuksissa kuitenkin lähinnä vain viestinnäntutkimuksen ja
politiikkatieteiden näkökulmista (ks. esim. Eide & Kunelius et.al. 2007).
149 Uskonnonvapautta koskeva perusoikeussäännös konkretisoi KP-sopimuksen 18 artiklaa ja
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklaa, joissa turvataan ihmisoikeussäännöstön tasolla
jokaiselle oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen.
150 HE 309/1993 vp, s. 55; SiVL 3/1994 vp; PeVM 25/1994 vp, s. 8–9. Suojan kattavuuden
arvioinnin kannalta on syytä huomioida, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuomios
saan Kokkinakis v. Kreikka (25.5.1993) katsonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan
suojaavan myös oikeutta välinpitämättömyyteen suhteessa eri maailmankatsomuksiin. Säännök
sen voi näin ollen katsoa kattavan myös oikeuden pitäytyä täysin kaikentyyppisten katsomuksien
ulkopuolella.
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toisen oikeutta oman maailmankatsomuksensa mukaiseen toimintaan siihen asti, kun tämän
vapauden käyttäminen ei loukkaa muiden vastaavaa oikeutta.
Käytännössä uskonnollisia tunteita loukkaavaa toimintaa rajoitetaan rikoslain uskonrauhan rikkomista koskevalla kriminalisoinnilla (RL 17:10). Voimassa oleva säännös on
peräisin vuoden 1998 rikoslain uudistuksesta (L 563/1998)151. Kriminalisoinnin tarkoituksena on suojella ihmisten uskonnollisia vakaumuksia ja tunteita sekä ylläpitää yleistä järjestystä suojaamalla uskonrauhaa yhteiskunnassa152.
Rikoslain 17 luvun 10 §:n mukaan uskonrauhan rikkomisesta tuomitaan se, joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä
uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin
pitää pyhänä, tai meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, tai muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta. Rikoksen tunnusmerkistö sisältää siis seuraavat tekijät, joiden kaikkien on täytyttävä, jotta kyseessä olisi rikos: 1) teon on tapahduttava julkisesti; 2) teon on kohdistuttava
Jumalaan taikka sellaiseen, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen
yhdyskunta pitää pyhänä ja 3) tekoa on voitava arvioida sanotun pyhän asian loukkaamistarkoituksessa tehtynä herjaamisena tai häpäisemisenä taikka Jumalan pilkkaamisena.
Taideteosten ja taide-esitysten kohdalla ensimmäisen tunnusmerkistötekijän edellyttämä teon julkisuus täyttyy silloin, kun teos tai esitys saatetaan kokoonpanoltaan määräämättömän ihmisjoukon tietoon eli käytännössä yleisön nähtäville näyttelytilaan tai muuhun
sellaiseen tilaan, johon ihmisillä on vapaa pääsy153. Myös teoksen saattaminen tietoverkosta
ladattavaksi täyttää julkisuuskriteerin.
Toiseen tunnusmerkistötekijään eli teon kohdistuminen sellaiseen, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä, merkitsee ensinnäkin
sitä, että herjaaminen ja häpäiseminen on rajattu koskemaan vain uskonnonvapauslaissa tarkoitettuja kirkkoja ja muita Suomessa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia, ei sen sijaan
järjestäytymättömiä uskonnollisia ryhmiä tai pelkästään ulkomailla toimivia uskonnollisia
yhteisöjä154. Toisekseen se merkitsee sitä, että herjaamisen tai häpäisemisen on kohdistuttava uskonnollisen yhteisön pyhänä pitämään asiaan. Sen sisältö, mitä pyhällä tarkoitetaan,
151 Tuolloin kumottiin uskontorikoksista säätänyt rikoslain silloinen 10 luku, johon sisältyi nykyistä
uskonrauhanrikkomista asiallisesti vastaava kriminalisointi (ks. lailla 827/1970 säädetyt rikoslain
10 luvun 1 § ja 2 §).
152 HE 6/1997 vp, s. 127; PeVL 23/1997 vp.
153 Käsitykseni mukaan taideteoksia näyttelytilaan tai muuhun vastaavaan tilaan sijoitettaessa
uskon
rauhanrikkomiskriminalisoinnin edellyttämä teon julkisuuden edellytys voi täyttyä
herkemmin kuin siveettömän ilmaisun levittämiskriminalisointien edellyttämä teon jonkin
asteisen laajuuden vaatimus. Oikeuskäytäntöä asiasta ei kuitenkaan ole.
154 Rekisteröinnin merkityksestä ja suojan kattavuudesta ks. Itä-Suomen HO 12.6.2008 623.
Uskonnollisten katsomusten yhdenvertaisuuden näkökulmasta tätä hovioikeustuomiota voi kuitenkin nähdäkseni arvostella siitä, että sen muodollisiin tekijöihin kiinnittyvä lähestymistapa
rajaa muiden valtakunnallisesti vakiintuneiden uskonnollisten yhdyskuntien nauttiman suojan
erittäin paljon kristittyjen suojaa kapeammaksi. Näin ei tapahtuisi, jos rikoslain 17:10 säännöstä
tulkittaisiin kuten Kaj-Erik Tulkki omassa lisensiaatintutkimuksessaan esittää (ks. Tulkki 2008,
s. 92). Tästä huolimatta Tulkin tulkinnan laajentava luonne ei saa nähdäkseni tukea lainvalmiste98
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määräytyy uskontokunnassa vallitsevien käsitysten eikä ulkopuolisten henkilöiden käsitysten mukaan155. uskonrauhasääntelyn tietyille asioille tarjoama suoja perustuu väistämättä
siihen, että suojattavia asioita pidetään pyhänä jonkin uskonnon oppien mukaan, ateistien
ja muiden uskonnottomien arvojen huomioiminen ei ole sääntelyn avulla edes periaatteellisesti mahdollista, koska heillä ei ole olemassa mitään sellaista pyhää asiaa, johon pilkka, herja
tai häpäisy voitaisiin kohdistaa. 156.
Kolmannen tunnusmerkistötekijän mukaan tekoa on voitava arvioida sanotun pyhän
asian loukkaamistarkoituksessa tehtynä herjaamisena tai häpäisemisenä. Tekijältä herjaaminen ja häpäiseminen edellyttävät siis erityistä tahallisuutta eli loukkaamistarkoitusta157.
Lainvalmisteluasiakirjoissa on katsottu, että loukkaus on tapahtunut silloin, kun herjaamisen tai häpäisemisen loukkaavuuden käsittävät myös sellaiset henkilöt, jotka kenties itse eivät
pidä herjaamisen tai häpäisemisen kohdetta pyhänä, mutta antavat arvoa toisella tavalla ajattelevien ihmisten vakaumukselle158. Loukkaamistarkoituksen arviointiin voivat vaikuttaa
myös ilmaisun aika, paikka ja olosuhteet159.
Kolmannen tunnusmerkistötekijän myöskin täyttävä Jumalan pilkkaaminen, jolla mitä
ilmeisimmin viitataan ainakin kaikkien Suomessa tunnustettujen uskontojen jumaluuksiin160, sisältyy nähdäkseni käsitteellisesti jo uskonnollisen yhdyskunnan pyhänä pitämän
asian herjaamiseen ja häpäisemiseen. Jumalan pilkkaaminen lisättiin säännöksen sanamuotoon eduskunnassa vasta asian täysistuntokäsittelyssä161, mistä johtuen sen itsenäinen merkityssisältö on jäänyt erittäin avoimeksi. Avoimeksi on jäänyt muun muassa se, mikä merkitys on annettava sille, ettei säännöksen sanamuodossa edellytetä Jumalan pilkkaamiselta
loukkaamistarkoitusta162. Alioikeusratkaisujen perusteella vaikuttanee kuitenkin siltä, ettei

155
156
157
158
159
160

161
162

luasiakirjoista. Hänen uskonnollisten vakaumusten yhdenvertaisuutta painottava lähestymistapansa edustaa kuitenkin erästä varteenotettavaa sääntelyn kehittämissuuntaa de lege ferenda.
Majanen 2008, s. 389–390; HE 6/1997 vp, s. 128.
Gozdecka 2009, s. 192–193.
Majanen 2008, s. 389–390.
HE 6/1997 vp, s. 128. Näin myös oikeustapauksessa Tampereen KäO dnro R 05/3096
(9.11.2005).
Majanen 2008, s. 389–390.
Jo ennen nykyistä rikoslain sanamuotoa Suomeen oli vakiintunut käsitys siitä, että jumalanpilkan
kriminalisoinnissa sana Jumala viittaa kaikkien Suomessa tunnustettujen, luvallisten ja suvaittujen
uskontokuntien jumaluuksiin (Honkasalo 1946, s. 92). Kaj-Erik Tulkin mukaan Jumala termi
viittaa näin ollen edelleen kaikkien uskontojen jumaluuksiin (Tulkki 2008, s. 92–103).
SuVM 2/1998. Säännöksen muotoutumisesta ks. Tulkki 2008, s. 72–92.
Asiaa on käsitelty jonkin verran oikeuskirjallisuudessa. Esimerkiksi Kaj-Erik Tulkki (2008, s.
94–99) antaa Jumalan pilkkaamiselle itsenäisen merkityssisällön, jonka ytimessä on ero teolta
vaadittavan tahallisuuden asteessa. Tosin toisessa osassa tutkimustaan hän näyttäisi asettuvan
vastakkaiselle kannalle todetessaan, että Jumalan mainitseminen suuren valiokunnan esittämässä
muodossa, jossa lainkohta myös hyväksyttiin, ei aiheuttanut lainkohtaan faktista merkityksellistä
muutosta verrattuna hallituksen esityksen muotoiluun, jossa Jumalaa ei mainittu (Tulkki 2008, s.
87).
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Jumalan pilkkaamiselle ole muodostunut itsenäistä pyhän asian herjaamisesta ja häpäisemisestä erillistä merkityssisältöä163.
Perusoikeusjohdannainen puuttumattomuuden periaate edellyttää, että tuomioistuinten on kriminalisointia sovellettaessa muistettava edellä mainittujen kolmen tunnusmerkistötekijän tarkastelemisen ohella punnita yksittäistapauksellisesti kriminalisoinnin perustana
olevaa oikeushyvää eli ihmisten uskonnollisten tunteiden suojaamista taiteellisen ilmaisun
vapauden perustana olevien oikeushyvien kanssa. Tällöin mikäli ilmaisunvapausnäkökohdat
edellyttävät, että tietty ilmaisu on sallittava, on tämä seikka, joka puoltaa tunnusmerkistön
tulkitsemista niin, että kyseinen ilmaisu jää tunnusmerkistön soveltamisalan ulkopuolelle.
Kun taiteellisen ilmaisun nimenomainen tarkoitus liittyy esimerkiksi yhteiskunnalliseen
tai esteettiseen keskusteluun osallistumiseen, ei nähdäkseni tuota taiteellista ilmaisua voida
pitää uskonrauhaa rikkovana ilman erityisen vahvaa näyttöä nimenomaisesta uskonnollisten
tunteiden loukkaamistarkoituksesta. Kuten valtakunnansyyttäjä on Muhammed-pilakuvajupakkaan liittyneessä syyteharkinnassaan korostanut, tällöin on huomattava, ettei edes se,
että loukkaavana pidettyyn ilmaisuun ryhtynyt on ymmärtänyt uskonnollisen yhdyskunnan
jäsenten loukkaantuvan tuosta ilmaisusta, riitä täyttämään arvioinnin kohteena olevan tunnusmerkistön edellyttämää erityistä loukkaamistarkoitusta koskevaa edellytystä164.
**
Kotimaiset ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelemät oikeustapaukset osoittavat, että taiteen vapauden ja uskonnonvapauden välinen rajankäynti on osoittautunut hyvin
vaikeaksi ja arvolatautuneeksi. Olosuhteiden ja yhteiskunnan jäsenten maailmankatsomusten muuttuessa aikojen kuluessa165 uskontoon kohdistuvien kriminalisointien sisältö ja merkitys ovatkin vaihdelleet runsaasti.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut Nigel Wingrove v. Yhdistynyt kuningaskunta (25.11.1996) ja Otto-Preminger-Institut für audiovisuelle Mediengestaltung
(OPI) v. Itävalta (20.09.1994) osoittavat sen, että vaikkakin taiteilijan taiteellisen ilmaisun
vapaus kiistatta kuuluu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan suojaaman sananvapauden piiriin, on valtion harkintamarginaali uskonnollisia aiheita käsittelevän taiteen

163 Ks. esim. Tampereen KäO dnro R 05/3096 (9.11.2005); Helsingin KäO R 09/8225 (8.9.2009).
Jäljempänä mainitussa tapauksessa pedofilian pitämistä Allahin tahtona arvioidaan Jumalan
pilkkaamisen sijaan pyhän asian loukkaamisena. Ratkaisussa jää epäselväksi johtuuko tämä siitä,
että Jumalan pilkkaamiselle ei anneta itsenäistä merkityssisältöä, vai siitä, että Jumalan pilkkaamisen katsotaan voivan kohdistua vain kristinuskon Jumalaan. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin toisinaan katsottu Jumalan pilkkaamisen tunnusmerkistön voivan täyttyä jo hyvinkin vähäisellä teolla kuten esimerkiksi saattamalla Jumala naurunalaiseksi (ks. Tulkki 2008, s. 92). Nämä
kananotot eivät nähdäkseni kuitenkaan saa institutionaalista tukea mistään vahvasti tai heikosti
velvoittavasta oikeuslähteestä.
164 Ks. Valtakunnansyyttäjän syyttämättäjättämispäätös dnro R 06/11 (1.6.2006).
165 Viimeaikojen kehityksen kohdalla olisi ehkä täsmällisempää puhua katsomusten muuttumisen
sijaan niiden pirstaloitumisesta, joka on seurausta ennen kaikkea suomalaisen yhteiskunnan
yhtenäiskulttuuristen piirteiden pirstaloitumisesta ja monikulttuurisuuden kasvusta.
100
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rajoittamisessa merkittävän laaja166. Kumpikin tapaus todistaa myös äänestysratkaisuina
siitä konfliktiherkkyydestä, joka vallitsee yksilön ilmaisun vapautta koskevien oikeuksien ja
uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisen välisessä tasapainossa.
Otto-Preminger-Institut für audiovisuelle Mediengestaltung v. Itävalta (20.09.1994)
Tapauksessa audiovisuaalisin keinoin mielipiteiden vaihtoa ja viihdettä edistävän yhdistyksen
(Otto-Preminger-Institut für audiovisuelle Mediengestaltung) aikomuksena oli esittää elokuvateatterissaan Innsbruckissa jäsenilleen ja yleisölle Das Liebeskonzil -elokuva, joka oli kuvattu
vuonna 1894 kirjoitetun näytelmän pohjalta. Näytelmän kirjoittaja oli tuomittu vuonna
1895 rangaistukseen jumalanpilkasta oikeudenkäynnissä, josta elokuvaan oli otettu kohtauksia. Näytelmässä lähdettiin siitä, että syfilis oli Jumalan rangaistus erityisesti paavi Aleksanteri
VI:n hovissa harjoitetun haureuden ja syntien vuoksi.
Roomalais-katolisen kirkon tekemän rikosilmoituksen perusteella elokuva takavarikoitiin ja tuomioistuin määräsi sen valtiolle menetetyksi. Tapauksessa oli kyse Itävallan perustuslaissa turvatun uskonnonvapauden ja taiteen vapauden ristiriidasta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi (äänestys 6–3) että, vaikka konfiskaatio oli estänyt pysyvästi elokuvan
esittämisen missä tahansa osassa Itävaltaa, toimenpide ei ollut ottaen huomioon valtion
suhteellisen laaja harkintamarginaali suhteeton tavoiteltuun hyväksyttävään päämäärään eli
uskonnonvapauden turvaamiseen nähden.
Nigel Wingrove v. Yhdistynyt kuningaskunta (25.11.1996)
Tapauksessa oli kysymys ilmaisuvapauden rajoittamisen välttämättömyydestä, kun viranomaiset olivat estäneet videotaiteen teoksen levittämisen sillä perusteella, että siinä oli käsitelty uskonnollista aihetta tavalla, joka mm. pornografiaan viittaavan eroottisuutensa vuoksi
loukkaisi syvästi uskovaisten tunteita ja olisi rangaistavaa jumalanpilkkaa. Valittaja oli huomauttanut, että kyse oli ollut lyhyestä kokeellisesta videosta, jonka katsojakunta olisi ollut
vähäinen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi kuitenkin, että videoita voitiin kopioida,
vuokrata, myydä ja katsella kotioloissa, jolloin viranomaisten valvonta oli helposti kierrettävissä. Siten oli ollut perusteita uskoa, että valittajan filmi voisi joutua yleisölle, joka pitäisi sitä
loukkaavana. Ottaen huomioon sen, että julkista moraalia koskettavan taiteellisen ilmaisun
osalta valtiolla on laaja harkintamarginaali, ihmisoikeustuomioistuin katsoi (äänestys 7–2),
ettei Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa ollut rikottu.

Otto-Preminger institut –tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin korosti, että uskonnonvapauden ja ilmaisunvapauden välisessä harkinnassa on otettava huomioon siihen liittyvät
olosuhteet kokonaisuudessaan. Analysoidessaan elokuvaa, jossa muun muassa kristinuskon
Jumala esitettiin seniilinä vanhana miehenä ja hänen poikansa Jeesus henkisesti jälkeenjääneenä, tuomioistuin vertaili niitä elokuvan piirteitä, jotka loukkasivat yleisöä, sen ansioihin
taiteellisena teoksena ja merkitykseen julkisena puheenvuorona.
Tapauksessa ihmisoikeustuomioistuimen enemmistö (äänin 6–3) katsoi, että uskonnollisia tunteita loukkaavat piirteet olivat sen tyyppisiä, että kansalliset viranomaiset olivat

166 Huolimatta oikeuskäytäntöä kohtaan esitetystä voimakkaastakin arvostelusta Euroopan ihmis
oikeustuomioistuimen asiaan liittyvä ratkaisukäytäntö pohjautuu edelleen näiden ratkaisujen
yhteydessä lausutulle ja ajallisesti myöhemmässä ratkaisukäytännössä ydinargumentaatio
haetaan viittaamalla näissä ratkaisuissa lausuttuun (ks. esim. islamin uskoa kriittisesti käsittelevää
kaunokirjallista teosta koskeva ratkaisu I.A. v. Turkki (13.9.2005). Sananvapauden ja uskonnon
vapauden välisen tulkintalinjan kehityksestä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä
ks. Martínez-Torrón 2007.
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oikeutettuja pitämään niitä painavimpina. Enemmistö korosti ensinnäkin sitä, ettei Euroopassa ole yhtenäistä käsitystä uskonnon merkityksestä yhteiskunnassa, ja toisekseen sitä,
että jopa yksittäisessä valtiossa nämä käsitykset vaihtelevat. Näin ollen enemmistö hyväksyi
väitteen siitä, että elokuvaa oli tirolilaisen yleisön mielestä pidettävä loukkaavana hyökkäyksenä katolista uskoa kohtaan. Vähemmistö korosti, että elokuva oli tarkoitus esittää pienelle
kokeellisista elokuvista kiinnostuneelle yleisölle suunnatussa teatterissa niin, että yleisöä oli
ennakolta varoitettu sen luonteesta. Näin ollen ja ottaen erityisesti huomioon sen, että elokuva oli kielletty alle 17-vuotiailta, vähemmistö katsoi, että mahdollisuus siihen, että joku
olisi tietämättään joutunut katsomaan loukkaavaa elokuvaa oli erittäin pieni.
Tapauksessa on merkillepantavaa, että taiteellisessa ilmaisussa käytettyjen keinojen
katsottiin loukkaavan nimenomaan esitysalueen väestön enemmistön uskonnollisia tunteita. Elokuvan esittäjäyhdistys Otto-Preminger-Institut katsoi, ettei väestön enemmistön
mielipiteille tulisi antaa painoarvoa, sillä ensinnäkin elokuvan potentiaalinen yleisö (yhdistyksen näytöksissä tyypillisesti käyvä yleisö) ei kuitenkaan pitänyt elokuvaa loukkaavana
ja toisekseen yhdistys oli tiedottomalla elokuvan sisällöstä pyrkinyt estämään aiheettomia
uskonnollisten tunteiden loukkaantumisia. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi tähän kysymykseen liittyen, että elokuvan esittäminen oli sinänsä riittävän julkista aiheuttaakseen loukkaantumisen. Se siis oli valmis kieltämään teokseen neutraalisti suhtautuneelta vähemmistöltä oikeuden katsoa elokuvaa sillä perusteella, että enemmistöä loukkasi jo tieto siitä, että
vähemmistö katsoo heidän loukkaavana pitämäänsä materiaalia.
Ihmisoikeustuomioistuimen tuomio onkin tässä kohden nähdäkseni altis kritiikille, sillä
se vaikuttaa polkevan uskontoon kriittisesti suhtautuvan vähemmistön suojaa omalle uskontokritiikilleen. Tuomiossa omaksuttu enemmistön mielipiteiden seurailu saattaa näin tulkintani mukaan asettua ristiriitaan demokraattisen yhteiskunnan peruspilareihin kuuluvan
suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden periaatteiden kanssa.
Tapaus muistuttaa läheisesti Wingrowe-tapausta. Siinä oli kysymys lyhyestä ja kokeellisesta Vision of Ecstasy videoelokuvasta, jossa kuvattu perustui 1600-luvulla eläneen Pyhän
Teresa Avilalaisen hurmioituneihin ja eroottissävyisiin näkyihin Jeesuksesta. Kiistanalaisiin
kohtauksiin sisältyy muun muassa kohta, jossa nunna suutelee intohimoisesti ristillä olevan
Jeesuksen ruumista samalla hyväillen tätä kiihkeästi ruumillaan. Tapauksessa viranomaiset
olivat katsoneet näkyjä kuvaavan videon täyttävän jumalanpilkkaa koskeneen säännöksen
tunnusmerkit. EIT totesi katsottuaan videon, että kansallisten viranomaisten tulkinnalle oli
riittävät perusteet. Samalla se totesi, ettei valittajan väitteelle videon pienestä ja rajoitetusta
jakelusta voinut antaa merkitystä, sillä video on mahdollista kopioida ja levittää siten, että se
välttää viranomaisvalvonnan. Näin ollen EIT korosti, että videon jakelun ollessa rikoslain
vastaista oli luonnollista, että sen jakelu estettiin kokonaan.
Wingrove-tapauksessa toinen vähemmistöön jääneistä tuomareista kyseenalaisti tapauk
sen yhteydessä jumalanpilkkaa koskeneen sääntelyn sananvapauden oikeutettuna rajoitusperusteena. Toinen vähemmistöön jääneistä kiinnitti huomionsa teoksen luonteeseen taiteellisena ilmaisuna. Hän katsoi, että taiteellisessa ilmaisussa käytettiin monesti sellaista ilmaisua,
joka saattoi järkyttää tai häiritä tavanomaisella herkkyydellä varustettua ihmistä. Ja tämän
huomioon ottaen hän katsoi, ettei teoksessa ylitetty uskonnollisten aiheiden soveliaan käsittelyn rajaa.
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Suomen kansallisen oikeuden kannalta Otto-Preminger-Institut ja Wingrove tapauksissa on keskeisintä se, että niiden yhteydessä ihmisoikeustuomioistuin katsoi jäsenvaltioilla
olevan laajan harkintamarginaalin sen suhteen, onko uskonnollisten tunteiden suojaamista
rikosoikeudellisin keinoin pidettävä oikeasuhteisena puuttumisena sananvapauteen. Ihmisoikeustuomioistuin viittasi ratkaisuissa ensin yleisellä tasolla jo aiemmassa ratkaisukäytännössään omaksumaansa ajatukseen siitä, että yhtenäisen eurooppalaisen moraalikäsityksen
puuttuessa valtioiden harkintamarginaali on käsitettävä moraaliherkissä kysymyksissä laajaksi.167 Tämän jälkeen ihmisoikeustuomioistuin vielä tarkensi, että Euroopassa ei vallitse
konsensusta uskontojen ja uskonnollisuuden yhteiskunnallisesta merkityksestä. Täten nämä
on miellettävä sellaisiksi moraaliherkiksi tapauksiksi, joissa asian arviointi on jätettävä siihen
ihmisoikeustuomioistuinta kykenevimmille kansallisille tuomioistuimille.168
Wingrowe-tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti kuitenkin huomionsa siihen, kuinka useat eurooppalaiset valtiot ovat kumoamassa puhtaasti uskonnollisia tunteita
suojaavaa – etenkin jumalanpilkkaan liittyvää – rikoslainsäädäntöä tai jättämässä sitä
soveltamatta. Samalla se kuitenkin totesi, ettei tämä kehityssuunta muodosta vielä sellaista
eurooppalaista konsensusta, jonka perusteella ihmisoikeustuomioistuin voisi katsoa esimerkiksi jumalanpilkkakriminalisonnit ihmisoikeussopimuksen vastaisiksi.169 Samalla ihmisoikeustuomioistuin kuitenkin sitoi kansallisen oikeuden tulkinnan kannalta merkityksellisellä tavalla uskonnollisia tunteita suojaavien kriminalisointien oikeutuksen asiaan liittyvän
eurooppalaisen arvokonsensuksen muotoutumiseen.170
Keskeisin kotimainen uskonnollisia teemoja käsittelevää kuvataidetta koskeva tapaus on
jo kumotun lainsäädännön ajalta 1960-luvulta oleva kuvataiteilija Harro Koskisen teoksia
Sikamessias ja Sikavaakuna koskenut oikeustapaus (KKO 178/90 V.D. 1973)171:

167 Ks. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta
(7.12.1976), kohta 48.
168 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut Otto-Preminger-Institut v. Itävalta (20.9.1994),
kohta 50 ja Nigel Wingrove v. Yhdistynyt kuningaskunta (25.11.1996), kohta 58.
169 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Nigel Wingrove v. Yhdistynyt kuningaskunta
(25.11.1996), kohta 57.
170 Toisin sanoen ihmisoikeustuomioistuin sitoi kriminalisointien oikeutuksen niin sanottuun
konsensusperiaatteeseen, jonka mukaan yksittäisen jäsenvaltion harkintamarginaali on konsen
suksen vallitessa olematon tai ainakin kapea ja vastaavasti erimielisyyden vallitessa laajempi (ks.
Rautiainen 2011b). Otto-Preminger-Institut ja Wingrove -ratkaisujen jälkeen ihmisoikeus
tuomioistuin on palannut uskonnollisten tunteiden suojan ja sananvapauden välisen jännitteen
tasapainottamiseen useissa ratkaisuissaan (esim. I.A. v. Turkki, 13.9.2005; Paturel v. Ranska,
22.12.2005; Aydin Tatlav v. Turkki, 2.5.2006), jotka on ratkaistu Otto-Preminger-Institut ja
Wingrove -tapausten hengessä. Onkin mielenkiintoista, kuinka huolimatta uusien ratkaisujen
yhä kasvavasta ajallisesta etäisyydestä Otto-Preminger-Institut ja Wingrove -tapauksiin, näissä
ratkaisuissa ei ole käyty oikeastaan lainkaan läpi uskontoihin ja uskonnollisuuden yhteiskunnal
liseen merkitykseen liittyvän eurooppalaisen konsensuksen kehittymistä sitten 1990-luvun
puolivälin.
171 Tapaus muistuttaa läheisesti samalta ajalta olevaa vieläkin tunnetumpaa langettavaan tuomioon
johtanutta kirjailija Hannu Salaman Juhannustanssit teosta koskenutta oikeustapausta (KKO
719/316 V.D. 1966).
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KKO 178/90 V.D. 1973
Kuvataiteilija Harro Koskinen oli osallistunut Helsingin Taidehallissa vuonna 1969 järjestettyyn Suomen taiteilijaseuran 25. nuorten näyttelyyn ristille naulittua tyyliteltyä sikahahmoa kuvaavalla teoksella Sikamessias ja Suomen vaakunan leijonan tyylitellyllä sikahahmolla
korvanneella teoksella Sikavaakuna. Taiteilija Koskinen ja Suomen taiteilijaseuran nuorten
näyttelyn jury tuomittiin Jumalanpilkasta ja Suomen valtakunnanvaakunan häpäisystä sakkorangaistukseen.

Korkein oikeus oli tapauksen yhteydessä kaikkea muuta kuin yksimielinen172. Esittelijä oli
mietinnössään katsonut, että syytteet olisi tullut hylätä, sillä kun teoksia tarkasteltiin kokonaisuutena uusien taiteellisten, omia kuvallisia ilmaisutapoja kehittävien virtausten valossa,
jäi näyttämättä se, että syytetyillä olisi ollut teokset valmistamalla ja esille asettamalla tavoitteenaan pilkata jumalaa tai häpäistä Suomen valtakunnanvaakunaa. Kaksi vähemmistöön
jäänyttä oikeusneuvosta katsoivat omissa lausunnoissaan mietinnön näkökulmia täydentäen,
ettei teoksia voinut pitää oikeudenvastaisena, koska ne oli asetettu esille tunnetusti uusia taidevirtauksia esittelevässä näyttelyssä, johon tutustuvan yleisön voi olettaa hyväksyvän myös
sinänsä arkaluonteisiin aiheisiin liittyviä ja erilaisia käsityksiä herättäviä teoksia173.
Niin mietintö kuin vähemmistöön jääneiden lausumatkin ilmentävät hyvin sitä arvioinnin kiinnittämistä taiteellisen ilmaisun omiin lähtökohtiin, joka nykyisellään ilmenee
esimerkiksi edellä käsittelemästäni valtakunnansyyttäjän Muhammed-pilakuvia koskeneesta
syyteharkintaratkaisusta174. Viime vuosikymmeninä tehtyjen syyttämättäjättämispäätösten
pohjalta vaikuttaakin siltä, että Harro Koskisen tapauksen jälkeen oikeuskäytäntöömme on
vakiintunut taiteellisen ilmaisun kontekstiin erittäin vahvasti huomion kiinnittävä lähestymistapa taiteellisen ilmaisun vapauden ja uskonnonvapauden välisen jännitteen ratkaisemiseen. Havainnollisesti tämä ilmenee muun muassa Helsingin ensimmäisen kaupunginviskaalin Intiimi-teatterin Valtakunta näytelmää koskeneesta syyttämättäjättämispäätöksestä, jossa
kaupunginviskaali ilmoittaa perustuneensa arvionsa monien mielestä muun muassa uskonnollisia tunteita loukkaavaa aineista sisältävästä näytelmästä ”teatteriin viihtymään tulleen
katsojan näkökulmaan”175.
Harro Koskisen ja Hannu Salaman tunnettujen oikeudenkäyntien jälkeen on Suomessa
tuomittu jumalanpilkasta tai uskonrauhan rikkomisesta hyvin harvoja henkilöitä. Tämän

172 Tapauksessa tuomiolauselma vastaa viisijäsenisen ratkaisukokoonpanon kahden tuomarin
mielipidettä. Eri mieltä olleista tuomareista kaksi olisi hylännyt syytteet ja yksi olisi tuominnut
syytetyt ankarampaan rangaistukseen. Erimielisyys oli siis lähes yhtä suurta kuin Salaman
tapauksessa (KKO 719/316 V.D. 1966), jossa kaikki ratkaisukokoonpanon viisi tuomaria olivat
keskenään erimieltä tuomiosta siten, että tuomiolauselma vastaa kokonaisuudessaan vain yhden
tuomarin mielipidettä.
173 Ks. ratkaisuun KKO 178/90 V.D. 1973 liittyvä oikeusneuvos Heinosen lausuma, johon
oikeusneuvos Salervo yhtyi. Oikeusneuvos Salervo liitti vastaavantyyppisen lausuman Hannu
Salaman Juhannustansseja koskeneeseen tuomioon (KKO 719/316 V.D. 1966). Siinä hän
kiinnitti huomion teoksen leviämiseen lähinnä valistuneiden lukijoiden piiriin.
174 Ks. Valtakunnansyyttäjän syyttämättäjättämispäätös dnro R 06/11 (1.6.2006). Myös Hannu
Salaman tapauksessa (KKO 719/316 V.D. 1966) esittelijän mietintö rakentui näille lähtökohdille.
175 Helsingin ensimmäisen kaupunginviskaalin syyttämättäjättämispäätös dnro 86/1142
(26.3.1986).
104

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

tutkimuksen aihepiirin kannalta merkityksellisimpänä tuoreena ratkaisuna voinee pitää
Tampereen käräjäoikeuden langettavaa tuomiota vuodelta 2008. Siinä oli kysymys verkkoon
laitetuista kuvista, joissa muun muassa Allah ja profeetta Muhamed kuvattiin sekaantumassa
eläimiin:
Tampereen KäO dnro 07/3284 (30.5.2008)
Syytetyt olivat muun ohella laittaneet internettiin lukuisia afrikkalaisia ja islaminuskoisia törkeällä tavalla halventavia kommentteja ja kuvia. Niissä oli muun muassa samaistettu afrikkalaiset ja muslimit eläimiin ja leimattu heidät tautien levittäjiksi, loisiksi ja raiskaajiksi. Eräissä
kuvissa esitetään Allahia tai profeetta Muhammadia kuvaavia hahmoja sekaantumassa eläimiin ja kameli, jonka takapuolessa on profeetta Muhammadia kuvaava hahmo. Käräjäoikeus
on katsonut näytetyksi syytettyjen toimineen loukkaamistarkoituksessa ilman minkäänlaista
ilmaisunvapaudesta johdettavissa olevaa oikeutusperustetta, minkä johdosta syytetyt tuomitaan muun ohessa kuvien johdosta rangaistukseen uskonrauhanrikkomisesta ja kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Hovioikeus pysytti tuomion (Turun HO dnro R08/1921,
26.6.2009).

Tuore ratkaisu osoittaa, että huolimatta niin sanottujen Muhammed-pilakuvien kohdalla
tehdystä syyttämättäjättämispäätöksestä, voi uskonnollisia aiheita käsittelevä kuvallinen
ilmaisu eräissä riittävän räikeissä tapauksissa johtaa edelleenkin tuomioon uskonrauhanrikkomisesta. Koska tapauksessa ei kuitenkaan edes yritetty väittää, että käytetty ilmaisu olisi
taiteellista ilmaisua tai osallistunut esteettiseen keskusteluun, tapauksesta ei voi nähdäkseni
kuitenkaan vetää kovinkaan vahvoja johtopäätöksiä siitä, miten taiteen vapauden ja uskonnollisten tunteiden suojan välinen rajanveto tapahtuu tämän päivän Suomessa.

3.2.4 Rasistista kuvataidetta rajoittava sääntely
Kolmas keskeinen alue, jolla taideteoksiin on kohdistettu julkisen moraalin suojelemisesta
kumpuavia ennakkosensuuri- ja sanktiointivaateita, on jotakin kansanryhmää kohtaan avoimen vihamielinen taiteellinen ilmaisu. Angloamerikkalaisessa keskustelussa tällaiseen ilmaisuun viitataan käsitteellä hate art176.
Eräissä tapauksissa taiteellinen ilmaisu voikin saada sellaisia rasistisia piirteitä, joita voidaan pitää useiden ihmisoikeussopimusten selkeästi ihmisoikeusloukkauksena kieltämänä
kiihottamisena kansanryhmää vastaan. Esimerkiksi KP-sopimuksen 20 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa näet kielletään kaikenlainen kansallisen taikka
rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen.177 Näin ollen ne kieltävät myös taiteellisen ilmaisun käyttämisen kansallisen taikka rotu- tai uskonnollisen vihan puoltamiseen.

176 Käsite on muunnos angloamerikkalaisessa keskustelussa käytetystä vihapuheeseen viittaavasta
käsitteestä hate speech: ks. Tritsmans 2008, s. 88–93.
177 Ks. myös yleissopimus kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta (SopS 37/1970) ja tietoverkko
rikoksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59/2007 ja SopS 60/2007) rasistisia rikoksia koskeva
lisäpöytäkirja. Asiaan liittyy myös EU-rikosoikeudellista sääntelyä (esim. Neuvoston puitepäätös
rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin
keinoin (2008/913/YES).
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut useissa ratkaisussaan linjan, jonka
mukaan rasistiset ja kansanryhmää vastaan kiihottavat lausumat jäävät tyystin ihmisoikeussopimuksen suoja-alueen ulkopuolelle178. Toisinaan ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin
katsonut, että myös tällaiset lausumat voivat eräissä tapauksissa kuulua ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan suoja-alan sisäpuolelle. Tosin tällöinkin ihmisoikeustuomioistuin on käytännössä päätynyt korostamaan valtion laajaa harkintamarginaalia sen ratkaisemisessa, onko
jonkin rasistisen tai kansanryhmää kohtaan kiihottavan ilmaisun rajoittamiseen hyväksyttäviä perusteita, vaikkakin samalla ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin korostanut, ettei
rasististen ilmaisujen kieltämisellä saa estää historiallisista tapahtumista keskustelemista179
tai yhteiskunnassa olevista rasistisista ilmiöistä raportoimista180.
Esimerkiksi ratkaisussa Soulas et.al. v. Ranska (10.7.2008) ihmisoikeustuomioistuin
katsoi, ettei eurooppalaisuuden ja islamin uskon suhdetta käsitelleessä kirjassa käytetty
rasistinen ilmaisu ollut luonteeltaan niin räikeää, että ihmisoikeussopimuksen 17 artiklan
mukainen oikeuksien väärinkäytön kielto olisi tullut sovellettavaksi. Ranskan valtio oli kuitenkin tuomioistuimen mukaan menetellyt tapauksessa ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan sille suoman harkintamarginaalin puitteissa kieltäessään käytetyn ilmaisun. Samoin
ihmisoikeustuomioistuimen valtioille tämäntyyppisissä asioissa myöntämä laaja harkintamarginaali ilmenee myös hyvin sanomalehdessä julkaistua pilakuvaa koskevasta ratkaisusta
Leroy v. Ranska (2.10.2008). Vaikka tapauksessa on sinällään sovellettu terrorismirikoksia
koskeneita erityisiä säännöksiä, se on liitettävissä myös kansanryhmää vastaan kiihottamisen
jäsentämiseen, sillä tapauksessa käsitelty etnisperäisen terrorismin puoltaminen voidaan rinnastaa rotu- tai uskonnollisen vihan puoltamiseen.
Leroy v. Ranska (2.10.2008)
Baskilaisessa sanomalehdessä oli kaksi päivää syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumien jälkeen
julkaistu pilapiirros, jossa neljä tornirakennusta romahti pölypilvessä kahdella lentokoneella
tehdyn iskun jälkeen. Pilapiirroksen otsikoksi oli lukijoiden keskuudessa tunnettua mainosta
”olette unelmoineet siitä, Sony on tehnyt sen” mukaillen kirjoitettu lause ”olemme aina unelmoineet siitä, Hamas teki sen.” Pilapiirtäjä ja lehden päätoimittaja tuomittiin piirroksen johdosta terrorismin suosimisesta. Ranskalaisen oikeuden mukaan he olivat pilapiirroksella ylistäneet traagiseen tapahtumaan johtanutta väkivallan käyttöä baskialueella, joka oli erityisen
herkkä terrorismille.
Pilapiirtäjä valitti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen väittäen tuomion rikkovan
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa. Hän ei ollut mielestään pyrkinyt pilapiirroksella kannustamaan terrorismiin vaan sen sijaan hän oli kuvannut sillä ajankohtaista tapahtu-

178 Ks. esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut Erbakan v. Turkki (6.7.2006) ja
Feret v. Belgia (16.7.2009). Linjan taustalla on nähtävissä Euroopan ihmisoikeustoimikunnan
jo 1960-luvulle palautuva tulkintajatkumo, jonka puitteissa ihmisoikeustoimikunta jätti syste
maattisesti ihmisoikeussopimuksen 17 artiklan mukaiseen oikeuksien väärinkäytön kieltoon
tukeutuen ottamatta tutkittavaksi tapauksia, joissa kansallissosialismia puoltaneet henki
löt valittivat ilmaisun
vapautensa rajoittamista (Kortteinen 1991 s. 102). Linjasta ja sen
oikeutettavuudesta on keskusteltu oikeuskirjallisuudesta paljon. Viimeaikaisista puheenvuoroista
ks. esim. Sottiaux 2011.
179 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Lehideux ja Isorni v. Ranska (23.9.1998)
180 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Jersild v. Tanska (23.9.1994)
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maa: amerikkalaisen imperialismin sortumista. Ihmisoikeustuomioistuin ei yhtynyt pilapiirtäjän näkemykseen. Tarkasteltuaan pilapiirrosta kokonaisuutena ihmisoikeustuomioistuin
katsoi, ettei sillä kritisoitu amerikkalaista imperialismia vaan sen sijaan sillä tuettiin ja ylistettiin sen tuhoamista väkivaltaisin keinoin. Tämänkin kaltainen ilmaisu kuului kuitenkin
satiirin ja siten taiteellisen ilmaisun alaan, johon puuttumisen oikeutusta oli tutkittava erityisen tiukasti. Tässä tapauksessa kansalliset tuomioistuimet olivat perustelleet relevantein
ja riittävin syin pilapiirtäjän tuomitsemista niissä olosuhteissa, jotka vallitsivat pilapiirroksen
julkaisuhetkellä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 10 artiklaa ei ollut rikottu.

Vaikuttaa siltä, että ihmisoikeustuomioistuin ei lukenut Leroy v. Ranska –ratkaisua Euroopan ihmisoikeussopimuksen 17 artiklan mukaisen oikeuksien väärinkäytön kiellon alaan
ennen kaikkea siksi, että sen välittämä Yhdysvaltain imperialismin tuhoamiseen liittyvä
sanoma ei ollut samalla tavalla ihmisoikeussopimuksen perustavimpien arvojen vastainen
kuin esimerkiksi holokaustin kieltäminen tai islamofobia. Samalla ihmisoikeustuomioistuin
kuitenkin katsoi, että tämäntyyppisen vihaan ja väkivaltaan yllyttävän ilmaisun kieltäminen
oli sangen helposti hyväksyttävissä, mikäli jäsenvaltio kykeni näyttämään ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan rajoitusperusteiden mukaisesti rajoituksen olevan välttämätön jäsenvaltion olosuhteissa.
Tämäntyyppisissä tilanteissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö
onkin kehittynyt vahvan kontekstualismin suuntaan181. Tämä heikentää mahdollisuuksia
päätellä toisia jäsenvaltiota koskevista ratkaisuista ihmisoikeussopimuksesta sen muihin
jäsenvaltioiden kohdistuva velvoitteita.
**
Suomessa kansanryhmää vastaan kiihottava ilmaisu on kielletty rikoslain nimenomaisin kriminalisoinnein. Rikoslain 11 luvun 10 §:n mukaan se, joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää182 rodun, ihonvärin, syntyperän,
kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen
tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella tuomitaan
kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Tunnusmerkistön täyttävä kiihottamisteko luetaan
rikoksen törkeän tekomuodon (RL 11:10a) alaan, mikäli se on kokonaisarvostelun perusteella törkeä ja siinä houkutellaan joukkotuhonnan, murhan tai terroristisessa tarkoituksessa
tehtävän tapon kaltaisiin erittäin vakaviin rikoksiin.
Käytännössä kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisointi kieltää ennen muuta
rotuun tai sen osaan kohdistuvan rasistisen ja propagandistisen ilmaisun, mutta se tarjoaa
suojaa myös esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen, kielen, yhteiskunnallisen tai poliitti-

181 Ks. Belavusau 2010.
182 Nykyisellään säännöksen soveltamisalaan kuuluvien ryhmien joukko on laaja kattaen etnisten
ryhmittymien ohella muun muassa uskonnolliset ryhmittymät, vammaisuuden tai muiden
yksilön ominaisuuksien perusteella erottuvat ryhmittymät ja sukupuolisen suuntautumisen
perusteella määrittyvät ryhmittymät. Ks. Nuutila & Nuotio 2008, s. 265.
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sen näkemyksen taikka seksuaalisen suuntautumisensa perusteella täsmällisesti erotettaville
pysyville ryhmille183. Kollektiivisia ihmisryhmiä suojaavana sillä ei ole yksittäisiä asianomistajia ja näin ollen rasististakin yksittäiseen henkilöön kohdistuvaa herjausta tai solvausta on
arvioitava kansanryhmää vastaan kiihottamisen sijaan kunnianloukkauksena (RL 24:9–10).
Kansanryhmää vastaan kiihottamisessa on näin ollen kysymys eräänlaisesta kollektiivisesta
kunnianloukkauksesta184.
Tunnusmerkistössä tarkoitetulla uhkailulla tarkoitetaan vakavasti otettavia uhkauksia
esimerkiksi väkivallanteoista tai kollektiivisesta syrjinnästä, panettelulla halveksinnan kohteeksi perättömien väitteiden avulla asettamista ja solvauksella totuudenmukaisten väitteiden esittämistä loukkaamistarkoituksessa185. Tunnusmerkistön edellyttämällä yleisön
keskuuteen levittämisellä tai yleisön saatavilla pitämisellä tarkoitetaan ilmaisun saattamista
ennalta määräämättömän tai vähäistä suuremman ennalta määrätyn ihmisjoukon tietoon186.
Oikeuskäytännössä levittämisenä on pidetty muun muassa kylttien pystyttämistä ja paitojen
myymistä187.
Säännös voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi galleriatilaan tai verkkoon näytteille asetettuun rasistiseen taideteokseen. Puuttumattomuuden periaate edellyttää, että tunnusmerkistötekijöiden tarkastelun lisäksi taiteellisen ilmaisun vapautta ja kansanryhmän suojaamista
punnitaan vastakkain188. Tässä yhteydessä on aivan erityisesti muistettava se EIT:n usein
korostama näkökohta, että moniarvoisessa yhteiskunnassa mielipiteiden kirjoa pidetään toivottavana asiana ja näin ollen ärsyttäviä, loukkaavia ja kärkkäitäkin asiallisia lausumia on
lähtökohtaisesti siedettävä189. Vain silloin, kun kansanryhmään kohdistuvat väitteet ovat
riittävän törkeitä, voidaan niiden esittäjä tuomita rangaistukseen. Kuten jo vuoden 1995

183 HE 317/2010 vp, s. 40–42.
184 On sinänsä syytä huomata, että kunnianloukkauksena voidaan käsitellä myös sellaisia ryhmiä
kohtaan esitettyjä lausumia, joita ei ole tarkemmin liitetty yhteenkään yksilöön (esim. ratkaisussa
KKO 2011:71 oli kysymys yksilöimättömistä ”pakolaiskeskuksen työntekijöistä”). Näin ollen
raja yksilöllisen kunnianloukkauksen ja kollektiivisen kansanryhmää vastaan kiihottamisen
välillä ei ole aivan yksiselitteinen.
185 Kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan kriminalisoinnin tunnusmerkistötekijöiden
tulkinnasta tarkemmin ks. Illman 2005; HE 317/2010 vp, s. 39–42.
186 HE 317/2010 vp, s. 40.
187 Heiskanen 2010, s. 33.
188 Vuoden 2010 hallituksen esitystä (HE 317/2010 vp) valmisteltaessa kriminalisoinnin yhteyteen
oli tarkoitus kirjata erityiseksi oikeuttamisperusteeksi muun ohessa se, että kyseistä ilmaisua
pidetään yleisesti hyväksyttävänä taiteen piirissä (Rautiainen 2011a). Oikeuttamisperustetta
ei kuitenkaan kirjattu, sillä hallituksen esityksen mukaan perusoikeusnäkökohtiin on joka
tapauksessa kiinnitettävä huomiota säännöstä sovellettaessa. Tässä yhteydessä hallituksen
esityksessä mainitaan nimenomaisesti taiteen vapauden olevan tärkeä perusoikeus, joka ”tulee
ottaa asianmukaisesti huomioon ehdotettuja säännöksiä sovellettaessa” (HE 317/2010 vp, s. 42).
189 Kotimaisen oikeuskäytännön osalta ks. valtakunnansyyttäjän syyttämättäjättämispäätökset dnro
R 06/21 (7.11.2007) ja dnro 42/27/06 (18.1.2007). Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä ks. Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta (4.11.1976); Prager & Oberschlick
v. Itävalta (22.3.1995); Salov. v. Ukraina (6.9.2005); Balsytė-Lideikienė v. Liettua (4.11.2008).
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rikoslain uudistuksen yhteydessä todettiin, tarkkoja perusteita viimekädessä tuomioistuimen tehtäväksi jäävälle punninnalle on vaikea antaa190.
Ainakaan toistaiseksi Suomessa minkään kuvataiteellisen teoksen ei ole epäilty olevan
kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan kriminalisoinnin tarkoittamassa mielessä
rasistinen, vaikkakin eräissä tapauksissa kansanryhmää vastaan kiihottamiseen on syyllistytty kuvallista ilmaisua käyttäen191. Kansainvälisessä katsannossa hyvän esimerkin sellaisesta
eräissä yhteiskuntaryhmissä ongelmallisen rasistiseksi koetusta teoksesta, jonka tyyppisiä
olisi nähdäkseni demokraattisessa yhteiskunnassa kuitenkin siedettävä, tarjoaa ruotsalaisten
Dror Feilerin ja Gunilla Sköld-Feilerin teos Snövit och sanningens vansinne (2002). Installaatioteoksen keskiössä oli vereksi värjättyä vettä sisältänyt lammikko, jolla purjehti palestiinalaisen itsemurhapommi-iskun tehneen naisen kuvaa kantanut pieni Lumikiksi (Snövit)
nimetty vene. Lammikkoa ympäröivät juutalaisten ja palestiinalaisten suhteisiin kärkkäästi
kantaa ottaneet tekstit ja teoksen yhteydessä kuului samaten vahvasti kantaa ottavia sanoja
sisältänyt laulu. Ruotsin juutalaiset kokivat teoksen rasistisena ja vaativat vuonna 2002 sen
poistamista sitä esitelleestä näyttelystä. Vaikkakin teos johti Ruotsissa rikosilmoitukseen, sen
ei katsottu täyttäneen minkään rikoksen tuntomerkkejä.
Kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevien kriminalisointien ohella jotakin kansanryhmää kohtaan vihamielinen taiteellinen ilmaisu voi tulla kielletyksi myös yhdenvertaisuuslain (21/2004) 6 §:n kieltämänä etnisenä syrjintänä. Taiteellisessa ilmaisussa voidaan
näet luoda sellainen uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri,
jota on pidettävä sellaisena jonkun henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden
loukkaamisena, jonka jatkamisen tai uusimisen syrjintälautakunta voi sakon uhalla kieltää.
Toistaiseksi yhdenvertaisuuslain 6 §:ää on sovellettu vain kerran taiteelliseen ilmaisuun.
Tällöin arvioidessaan Yleisradion lähettämän muun muassa satiirista taiteellista ilmaisua
käyttäneen Manne-tv:n tapausta korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhdenvertaisuuslain
6 §:n säännökset johtavat samantyyppiseen perusoikeuspunnintatilanteeseen kuin kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan kriminalisoinnin soveltamistilanteet. Vaikka tuomio
jätti epäselväksi, voidaanko yhdenvertaisuuslain kautta puuttua taiteelliseen ilmaisuun kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevaa kriminalisointia herkemmin, se osoittaa puuttumiskynnyksen määräytyvän lähtökohtaisesti sellaisen tapauskohtaisen punninnan kautta,
jossa puuttumattomuuden periaatteelle annetaan suuri painoarvo.
KHO 2011:22
Yleisradio esitti valtakunnallisella TV-kanavalla aluksi Manne-tv- ja sittemmin Romano-tvnimistä humoristiseksi tarkoitettua ohjelmasarjaa, johon sisältyy satiirisia elementtejä. Ohjelmasarja koostuu sketseistä, joissa karrikoitujen romanihahmojen välityksin esitetään valtaväestön stereotyyppisiä ennakkoasenteita romaneista muun ohella varasteluun taipuvaisina
sekä työtä ja koulunkäyntiä vieroksuvina. Sketsien ohella ohjelmasarjassa on muun ohella
romanimusiikkiesitysosioita.
Joukko romaneja katsoi sarjan olevan yhdenvertaisuuslain 6 §:n kieltämää romaniväestöön kohdistuvaa syrjivää häirintää ja vaati syrjintälautakuntaa kieltämään Yleisradiota jatka190 Ks. LaVM 22/1994 vp.
191 Ks. Tampereen KäO dnro 07/3284 (30.5.2008) ja sitä koskeva hovioikeusratkaisu Turun HO
dnro R08/1921 (26.6.2009).
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masta tai uusimasta syrjintää. Syrjintälautakunta hylkäsi hakijoiden valituksen. Lautakunnan
mukaan yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu häirintä koski vain sellaista suhteellisen vakavaa
menettelyä, josta tässä tapauksessa ei ollut kyse. Korkein hallinto-oikeus pysytti syrjintälautakunnan päätöksen ja viittasi muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön, jossa satiirisen taiteellisen ilmaisun rajoittamista pidettäisiin tämäntyyppisessä
asetelmassa herkästi suhteettomana puuttumisena ilmaisunvapauteen.

Koska rasistista kuvataidetta koskevia oikeustapauksia ei ole ja viharikoksia koskeva suomalainen oikeuskäytäntö on vasta jäsentymisvaiheessa, monet rasistista taiteellista ilmaisua koskevat tulkintakysymykset ovat vielä avoinna. Puuttumattomuuden periaatteen näkökulmasta
kynnyksen rasistiseen taiteelliseen ilmaisuun puuttumisessa tulee olla korkealla, mutta samalla
on tiedostettava, että monimuotoista yhteiskunnallista keskustelua voidaan käydä myös ilman
äärimmäisyyksiin meneviä ilmaisuja, eikä taiteesta saa muodostua väylä taiteellisesti perustelemattomien muutoin kiellettyjen rasististen ilmaisujen sallimiselle.

3.2.5 Muu julkista moraalia suojeleva sääntely
Edellä käsiteltyjä siveellisyysrikoksia, uskonrauhanrikkomista ja rasistisia rikoksia koskevia
kriminalisointeja voi pitää keskeisimpinä julkisen moraalin suojelemisesta kumpuavina taiteelliseen ilmaisuun kohdistuvina rajoitussäännöksinä. Suomen oikeusjärjestyksestä löytyy
kuitenkin niiden lisäksi myös epäyhtenäinen joukko näihin rinnastuvia kieltonormeja, joilla
voi olla yhteys kuvataiteelliseen toimintaan. Nämä säännökset normittavat eläinten, Suomen
lipun sekä alkoholi- ja tupakkatuotteiden kuvaamisen käyttöä taiteessa.
**
Eläinten käyttöä taiteessa normittavat eläinten asianmukaiseen kohteluun velvoittavat eläinsuojelulain (247/1996) säännökset ja viimekädessä rikoslain eläinsuojelurikoksia koskevat
kriminalisoinnit (RL 17 luvun 14 §, 14a § ja 15 §). Ne kieltävät muun muassa eläimen julman
kohtelun ja tarpeettoman kärsimyksen, kivun tai tuskan aiheuttamisen eläimelle192.
Näin ollen eläinsuojelulainsäädäntö kieltää esimerkiksi sellaisen taiteellisen ilmaisun,
joka perustuu eläimeen kohdistuvalle tarpeettoman kivun, kärsimyksen ja tuskan tuottamiselle. Nämä kokemukset vaihtelevat kuitenkin eläinlajeittain ja näin ollen sellainen eläinten käyttö osana taiteellista teosta, joka on yhden eläinlajin kohdalla sallittua voi olla toisen
eläinlajin kohdalla kiellettyä. Lisäksi on huomattava, että eläinsuojelulain 19 §:ään sisältyy
säännös eläimen käyttämisestä osana taide-esitystä ja muunlaisesta eläimen näytteillä pitämisestä. Säännöksen mukaan eläimen näytteillä pitämisestä taikka käyttämisestä valo- tai
elokuvauksessa tai muussa esityksessä ei saa aiheutua eläimelle kipua tai tuskaa, ellei kunnan-

192 Majanen 2008, s. 393–395.
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eläinlääkäri tai eräissä tapauksissa aluehallintovirasto erityisestä syystä anna lupaa vähäistä
kipua tai tuskaa eläimelle tuottavaan toimintaan193.
Eläinten käyttöön liittyen on syytä myös huomata, ettei lainsäädäntö sinänsä kiellä eläimen tappamista. Näin ollen eläin voidaan periaatteessa tappaa myös osana taide-esitystä,
jos tappaminen täyttää eläinsuojelulainsäädännön eläimen lopettamista koskevien säännösten asettamat ehdot. Ensinnäkin eläinsuojelulain 32 §:n mukaan eläimen lopettaminen on
suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti, toiseksi eläimen saa eläinsuojeluasetuksen (396/1996) mukaan pääsääntöisesti lopettaa vain lopettamisen osaava henkilö ja
kolmanneksi lopettaminen on suoritettava asetukseen sisältyvien eläinlajikohtaisien lopettamisohjeiden mukaisesti.
Eläimen tappaminen osana taideteosta on tullut Suomessa arvioitavaksi 1980-luvulla
paljon keskustelua herättäneen kuvataiteilija Teemu Mäen videoteoksen Sex and death yhteydessä. Vaikka ratkaisu onkin perusoikeusuudistusta edeltävältä ajalta, arvioitaisiin se nähdäkseni myös tänä päivänä vastaavalla tavalla.
Helsingin RO dnro R 90/889 (15.3.1990)
Kuvataiteilija oli hankkinut eläinsuojeluyhdistykseltä kissan allekirjoittamalla samalla luovutussopimuksen, jossa hän sitoutui hoitamaan kissaa hyvin ja olemaan lopettamatta sitä ilman
eläinsuojeluyhdistyksen lupaa. Kuvataiteilija oli tästä huolimatta videoteoksen valmistamisen yhteydessä lopettanut kissan lyömällä sitä kirveellä kaulaan useita kertoja. Näin hän oli
taitamattomuudestaan ja liian pienen kirveen käyttämisestä johtuen aiheuttanut kissalle
aiheetonta kärsimystä. Kuvataiteilija tuomittiin sakkorangaistukseen eläinsuojelurikoksesta
ja kavalluksesta.

Eläinsuojelulainsäädännön sisältämien kieltojen ja taiteellisen ilmaisun vapauden välinen
jännite ei ole herättänyt Suomessa perusoikeusuudistuksen jälkeen minkäänlaista oikeudellista keskustelua. Sen sijaan esimerkiksi Saksassa aihepiiri on ollut valtiosääntökeskustelun
kohteena. Mäen tapaus muistuttaakin läheisesti saksalaista tapausta, jossa teatteriesityksen
yhteydessä tapettiin kana siten, että tappamisteko asetettiin symboloimaan ihmisoikeusrikkomuksia. Tapauksen yhteydessä saksalaiset tuomioistuimet punnitsivat perustuslaissa
turvattua taiteellisen ilmaisun vapautta ja eläinsuojelulainsäädännön taustalla olevia valtiosääntöperiaatteita keskenään ja katsoivat, että teatteriesityksen tekijät voitiin tuomiota eläinsuojelurikkomuksesta.194
Toisenlaiseen lopputulokseen saksalaiset tuomioistuimet tulivat kuitenkin sellaisen
performanssiteoksen yhteydessä, jossa taiteilija heilutteli lasiastiassa yhdessä paistettujen
munien ja makkaroiden kanssa ollutta kanarialintua Saksan kansallislaulun tahtiin. Taiteilijan sai teon johdosta sakkoja eläinsuojelurikkomuksesta, mutta hänet myöhemmin vapautet-

193 Säännöstä koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 36/1995 vp) todetaan, että luvan nojalla
eläimiä voitaisiin käyttää esimerkiksi sellaisissa elokuvakohtauksissa, joista voi aiheutua eläimelle
vähäistä kipua tai tuskaa.
194 Haupt 2010, s. 253–254. Alioikeusratkaisu on vuodelta 1990 ja siten ajalta ennen eläinsuojelu
perusoikeuden (Grundgesetz, Art. 20a) säätämistä vuonna 2002.
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tiin niistä, koska hänen tekonsa katsottiin kuuluvan Saksan perustuslain suojaaman taiteen
vapauden piiriin.195
Näiden ratkaisujen antamisen jälkeen Saksan perustuslakiin on vuonna 2002 lisätty
eläinsuojeluperusoikeus (Grundgesetz, Art 20a)196. Niinpä Saksassa perusoikeuspunnintaasetelma on nykyisellään suomalaista selkeämpi. Oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että
eläinsuojeluperusoikeuden säätämisen jälkeen näiden perusoikeuksien välisessä tapauskohtaisessa punninnassa olisi vielä selvemmin taiteellista ilmaisua rajoitettaessa selvitettävä, olisiko taiteilijalla ollut mahdollisuuksia käyttää ilmaisuunsa jotakin toisia eläimille vähemmän
harmillisia keinoja. Mikäli näin olisi ollut, hän ei voi oikeuttaa eläinten vahingoittamista taiteellisen ilmaisun vapauteensa vedoten.197 Punnintalähtökohta tulee tällöin lähelle julkista
moraalia suojelevien kriminalisointien ja puuttumattomuuden periaatteen välistä yleistä
punninta-asetelmaa, jossa taiteen oikeudellisen sisällönmäärittelyn kiellolla (ns. Niveaukontrolle-kielto) on keskeinen merkitys taiteellisen alibin rajojen määrittymiselle.
**
Uskonnollisten symbolien ohella valtiot ovat rajoittaneet myös erilaisten kansallisten symbolien käyttöä erityyppisin kielloin. Tänä päivänä länsimaissa kansallisten symbolien käyttöä
koskevat kiellot liittyvät erityisesti kansallislipun käyttöön. Yhdysvaltalaisessa oikeuskäytännössä on viime aikoina käsitelty esimerkiksi sitä, saako valtiolipun polttaa mielenosoituksen
yhteydessä198 ja saako siihen kiinnittää jonkin poliittisen symbolin199.
Suomessa valtiolipun käyttöä sääntelee Suomen lipusta annettu laki (380/1978). Sen
8.1 §:n mukaan se, joka julkisesti turmelee Suomen lipun tai käyttää sitä epäkunnioittavasti
taikka luvattomasti ottaa paikaltaan yleisesti nähtäville asetetun Suomen lipun tuomitaan
Suomen lipun häpäisemisestä sakkorangaistukseen.200 Kuvataiteellisesta ilmaisusta teonkuvauksen täyttää lähinnä vain sentyyppinen performanssitaiteellinen ilmaisu, jossa julkisesti
eli ennalta määräämättömän ihmisjoukon nähtävillä poltetaan Suomen lippu tai töhritään
sitä esimerkiksi ulosteella.

195 Haupt 2010, s. 254. Alioikeusratkaisu on vuodelta 1989 ja siten ajalta ennen eläinsuojelu
perusoikeuden (Grundgesetz, Art. 20a) säätämistä vuonna 2002.
196 Ks. Haupt 2010, s. 217–221.
197 Haupt 2010, s. 255–256.
198 Yhdysvaltain liittovaltion korkeimman oikeuden tuomiossa Texas v. Johnson (491 US 398,
1989) katsottiin mielenilmauksellisen lipun polttamisen nauttivan sananvapaussuojaa.
199 Yhdysvaltain liittovaltion korkeimman oikeuden tuomiossa Spence v. Washington (418 US
405, 1974) katsottiin rauhanmerkin kiinnittämisen valtiolippuun olevan sananvapauden alaan
kuuluva mielenilmauksen osoittamisen muoto.
200 Kriminalisointi siirrettiin vuonna 1995 (ks. L 588/1995) rikoslaista nykyiselle paikalleen lakiin
Suomen lipusta samalla, kun rikoslakiin aiemmin sisältynyt Suomen vaakunan häpäisemistä
koskenut kriminalisointi kumottiin. Tuossa yhteydessä myös tekotapojen luetteloa supistettiin
siten, että kirjallisella, kuvallisella tai äänellisellä esityksellä tapahtuneet loukkaukset jäivät
säännöksen ulkopuolelle (ks. HE 94/1993 vp).
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Perusoikeusjohdannainen puuttumattomuuden periaate edellyttää nähdäkseni, ettei
säännöksellä rajoiteta sellaista Suomen lippua kansallisena symbolina hyödyntävää yhteiskuntakriittistä taiteellista ilmaisua, joka on taiteellisten lähtökohtiensa puitteissa perusteltua. Se onko jokin teko taiteellisen ilmaisun kannalta perusteltu, on ratkaistava yksittäistapauksellisesti tarkastelemalla kokonaisuutena sitä taiteellista ilmaisua, johon teko liittyy.
Johtoa arviointiin saa esimerkiksi Saksan valtiosääntötuomioistuimen ratkaisusta BverfGE
81, 278 (7.3.1990). Siinä valtiosääntötuomioistuin katsoi taiteellisen ilmaisun kontekstissa
tapahtuneen valtiolipun päälle virtsaamisen perustuslain turvaamaksi taiteelliseksi ilmaisuksi, johon ei voinut tapauksen olosuhteissa puuttua rikosoikeudellisin kriminalisoinnein:
BVerfGR 81, 278 (7.3.1990)
Saksan rikoslaissa oli säädetty rangaistavaksi valtiolipun ja eräiden muiden valtiosymboleiden
häpäiseminen. Tämän säännöksen nojalla tuomittiin kustantajat, joiden julkaisuissa olleissa
luonteeltaan taiteellista ilmaisua edustaneissa kuvamontaaseissa sotilasvalaa vannovien sotilaiden taustalla virtsattiin Saksan valtiolipun päälle. Tuomitut saattoivat asian valtiosääntötuomioistuimen käsiteltäväksi katsoen tuomioidensa rikkovan Saksan perustuslain artiklassa
5(3) turvattua taiteen vapautta.
Valtiosääntötuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että rikoslain kansallisia symboleja suojaava kriminalisointi ei ollut itsessään taiteen vapautta koskevan perusoikeuden vastainen.
Säännöstä on kuitenkin sitä yksittäistapaukseen sovellettaessa punnittava kulloisenkin tapauksen olosuhteissa. Valtiosymboleiden suojaaminen ei saa johtaa tilanteeseen, jossa valtion ja
sen toimien tosiasiallinen kritisoiminen tai vastustaminen estyy. Kyseessä olleessa kollaasissa
oli kysymys satiirisesta ilmaisusta, jolla pyrittiin taiteen keinoin ottamaan kantaa asepalvelukseen. Tällaista ilmaisua luettaessa on annettava erityistä painoarvoa satiirisen taiteen liioittelevalle ja vieraannuttavalle luonteelle. Alemmat oikeudet eivät olleet lähestyneet kollaasia sen
taiteellisista lähtökohdista vaan katsoneet kansallisten symbolien suojaamisen jo lähtökohtaisesti taiteellisen ilmaisun vapautta arvokkaammaksi. Näin menetellen ne olivat rikkoneet
taiteen vapautta koskevaa perusoikeutta, minkä johdosta valtiosääntötuomioistuin kumosi
alempien oikeuksien tuomiot.

**
Terveysperusteisesta ilmaisunvapauden sääntelystä osa liittyy julkisen moraalin sääntelyyn, sillä etenkin alkoholista ja tupakasta puhumista rajoitetaan kansanterveyden nimissä
moraalisääntelyllisin äänenpainoin201. Suomen lainsäädäntöön on otettu terveysperusteiset
tupakka- ja alkoholituotteita koskevat mainontakiellot (TupakkaL 8 § ja AlkoholiL 33 §).
Kieltoja tehostaa mahdollisuus velvoittaa kiellon rikkoja poistamaan sakon uhalla kielletty
mainosilmaisu yleisön saatavilta (TupakkaL 18–20 § ja AlkoholiL 49 §)202.
Nämä tietyntyyppisen ilmaisun täyskiellot merkitsevät erittäin pitkälle meneviä ilmaisunvapauden rajoituksia. Kieltoja on kuitenkin niiden ankaruudesta huolimatta pidetty
suhteellisuus- ja hyväksyttävyysvaatimuksen täyttävinä perusoikeusrajoituksina, mitä on
201 Sinänsä terveysperusteisella sääntelyllä on perusoikeusulottuvuus, sillä perustuslain 19.3 §:n
mukaan julkisella vallalla on velvollisuus edistää väestön terveyttä.
202 Tupakan mainontakiellon rikkoja voidaan lisäksi tuomita tupakan markkinointirikkomuksesta
sakkorangaistukseen (TupakkaL 31 §) tai erityisten kvalifikaatioperusteiden käsillä ollessa
tupakan markkinointirikoksesta jopa vankeusrangaistukseen (TupakkaL 31a §).
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perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä perusteltu ennen kaikkea sillä, että sananvapausperusoikeuden suoja-alueen reunalle sijoittuvaan kaupalliseen viestintään voidaan kohdistaa helpommin rajoituksia kuin sen ydinalueelle kuuluvaan poliittiseen viestintään203.
Perusoikeusuudistuksen jälkeen kieltoja asetettaessa niiden hyväksyttävyyden arviointi
on kiinnitetty erityisesti julkisen vallan terveydenedistämisvelvoitteen ja sananvapauden
väliseen punnintaan204. Puuttumattomuuden periaatteen kannalta ongelmallisesti tuossa
tarkastelussa ei ole kuitenkaan huomioitu, että mainonnan täyskiellot voivat koskettaa myös
taiteellista ilmaisua, sillä mainoksen ja taideteoksen välinen raja ei ole tarkkarajainen. Jokin
teos voi kantaa sekä taiteellista että mainonnallista viestiä. Mainosteosta ei voikaan kaikissa
yhteyksissä erottaa taideteoksesta sen formaalien piirteiden perusteella, vaan pikemminkin
teoksen taiteellinen käyttö on erotettavissa sen mainoskäytöstä esittämis- ja vastaanottokontekstien perusteella. Perusoikeusmyönteinen tulkinta edellyttää, että mainontakieltoja
ei sovelleta laajentavasti eli selvän mainontakontekstin ulkopuolella205. Näin ollen selvästi
taiteellista viestiä kantava teos voi sisältää sellaista ilmaisua, jota puhtaasti mainonnallisen
teoksen kohdalla ei sallittaisi.
Alkoholin ja tupakoinnin mainontakielloilla ei näin ollen voida rajoittaa alkoholi- ja
tupakkatuotteiden tai niiden käytön kuvaamista osana kuvataiteellisten teosten esittämiskonventioiden mukaisesti esitettäviä kuvataiteellisia teoksia. Sen sijaan kielloilla voidaan
puuttua kuvataiteen teosten käyttöön osana mainosilmaisua. Viimekädessä sen määrittäminen milloin on kyse mainosilmaisusta jää tosin tilanneherkäksi näyttökysymykseksi, jonka
suhteen Mikko Hoikka on mielestäni osuvasti katsonut pyrkimyksen kuvan semioottiseen
käyttöön viittaavan tyypillisesti taiteelliseen tarkoitukseen206.

3.3 Toista henkilöä käsittelevää kuvataidetta rajoittava sääntely
3.3.1 Toista henkilöä käsittelevää kuvataidetta rajoittavan sääntelyn
peruslähtökohdista
Kuvataiteellisen ilmaisun kohteena on monesti toinen ihminen. Tällöin taiteilija kuvaa –
reprodusoi jossakin muodossa kaksi- tai kolmiulotteisesti – taiteessaan tämän toisen henkilön visuaalisia piirteitä. Tyyppitapaus tällaisesta ilmaisusta on valokuvan tai muotokuvamaalauksen muodossa toteutettu henkilökuva. Toisen kuvaamistilanteet eivät kuitenkaan rajoitu
203 PeVL 54/2006 vp. Ks. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen samansuuntaiset tupakkamainonta
ratkaisut Hachette Filipacchi Presse Automobile & Dupuy v. Ranska (5.3.2009); Societe de
Conception de Presse et d’Edition & Ponson v. Ranska (5.3.2009).
204 PeVL 21/2010 vp, s. 2.
205 Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä kiellot liitetään myynnin ja käytön edistämisen
rajoittamiseen (PeVL 4/1976 vp, s. 2) sekä tästä juontuviin kansanterveydellisiin tekijöihin
(PeVL 21/2010 vp, s. 3) osana ilmaisun mainoskäyttöä. Tästä mainoskäyttöä koskevasta lausun
tokäytännöstä ei voi tehdä analogiatulkintoja koskien saman ilmaisun taiteellista käyttöä vaan
sitä on arvioitava perusoikeusnäkökulmasta itsenäisesti sen omien ominaispiirteiden perusteella.
206 Hoikka 2004 ,s. 77.
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valokuvaukseen ja muotokuvamaalaukseen. Henkilö voi tulla kuvatuksi mitä moninaisimmin tavoin. Esimerkiksi animaatiotekniikan kehittyminen on mahdollistanut hyvinkin realistisen oloisten virtuaalisten henkilöhahmojen luomisen. Kuvaaminen voi perustua myös
esimerkiksi toisen henkilön tunnistettavien miimisten piirteiden jäljittelyyn performanssitaiteellisessa ilmaisussa.
Perusoikeusnäkökulmasta toisen henkilön kuvaamisen sääntely jäsentyy lähtökohtaisesti
toisin kuin edellä käsitelty julkista moraalia suojeleva sääntely. Toisen kuvaamista koskevassa
sääntelyssä on näet kysymys sellaisen ilmaisunvapauden käytön jäsentämisestä tilanteessa, jossa
ilmaiseminen voi ainakin potentiaalisesti joutua kollisioon toisten ihmisten oikeuksien ja etujen
kanssa. Niinpä säännellessään toisen henkilön kuvaamista julkinen valta toteuttaa valtiosääntöistä velvollisuuttaan tasapainottaa eri perusoikeussubjektien nauttimat perusoikeussuojat keskenään.
**
Toisen henkilön kuvaaminen voi perustua kuvattavan suostumukseen207 tai jopa nimenomaiseen haluun tulla kuvatuksi. Esimerkiksi muotokuvamaalausten kohdalla asia on usein
– joskaan ei aina – näin. Tällöin taiteilijan ja kuvattavan välillä vallitsee jonkin tyyppinen,
vähintäänkin konkludenttinen, sopimussuhde. Tuohon sopimussuhteeseen liittyvät seikat
ovat lähtökohtaisesti lähes kokonaan osapuolten disponoitavissa ja siihen liittyvät erimielisyydet ratkotaan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Keskeisimmät
poikkeukset osapuolten disponointivaltaan muodostavat suhteellisen vähämerkitykselliset
tekijänoikeuslain (404/1961) 27 §:ään ja 40c §:ään kirjatut tilaustyönä tehdyn muotokuvan
käyttöoikeuksia koskevia säännökset208 sekä tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:ään209 ja mallioikeuslain (221/1971) 4a §:ään otettu kielto rekisteröidä sellainen tavaramerkki tai malli,
mikä on omiaan antamaan käsityksen, että kysymys on toisen muotokuvasta210.
Perusoikeustutkimuksessa ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä on usein
korostettu, ettei perusoikeussuoja oikeudellisena kysymyksenä menetä merkitystään sellaisessakaan tilanteessa, jossa perusoikeusrajoitus perustuu henkilön suostumukseen. Ongel-

207 Suostumuksen määritelmästä ks. Frände 2005, s. 145–148.
208 TekijäL 27.2 §:n mukaan tilauksesta tehtyyn muotokuvaan tekijä ei kuitenkaan saa käyttää
tekijänoikeuttaan tilaajan tai, tämän kuoltua, hänen leskensä ja perillistensä suostumuksetta.
TekijäL 40c §:n mukaan valokuvaamalla valmistetun muotokuvan tilaajalla on, vaikka valo
kuvaaja on pidättänyt itselleen oikeuden teokseen, oikeus antaa lupa muotokuvan ottamiseen
sanomalehteen, aikakauskirjaan tai elämäkerralliseen kirjoitukseen, jollei valokuvaaja erikseen
ole pidättänyt oikeutta kieltää sitä.
209 Tavaramerkkilain 14 §:n mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä muun muassa, jos se koostuu tai
sisältää jotakin toisen muotokuvasta, jollei muotokuva tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta,
taikka loukkaa toisen tekijänoikeutta.
210 Mallioikeuslain 4 a §:n mukaan mallia ei rekisteröidä muun muassa, jos siihen on ilman asian
omaista lupaa otettu sellaista, joka voi aiheuttaa käsityksen, että kysymys on toisen muotokuvasta,
jollei muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta henkilöä, tai sellaista, joka
loukkaa toisen tekijänoikeutta.
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malliseksi ihmisen suostumukseen perustuvat perusoikeusrajoitukset tekee erityisesti se,
ettei perusoikeussuojastaan luopuvan tahdonmuodostuksen vapaudesta ja aitoudesta voi
aina olla riittävän varma. 211
Suostumus on pätevä vain, jos se on etukäteen annettu ja riittävän täsmällinen. Suostumuksen antajan on myös oltava selvillä kaikista asian kannalta merkityksellisistä olosuhteista
ja kyettävä ymmärtämään tilanne oikein, mikä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että hänen on
oltava perillä suostumuksen merkityksestä ja sen seurauksista.212 Suostumuksen laajuuden
ja keston määrää lähtökohtaisesti se tarkoitus, jota varten suostumus on annettu. Näin ollen
esimerkiksi pelkkä suostumus henkilökuvan ottamiseen, ei oikeuta käyttämään kuvaa sellaisella tavalla, jota suostumuksessa ei ole tarkoitettu ja jota suostumuksen antaja ei ole sitä
antaessaan osannut ottaa huomioon. Tämä ilmenee havainnollisesti korkeimman oikeuden
ratkaisusta KKO 1982 II 36.
KKO 1982 II 36 (ään.)
Valokuvaaja oli puolustusvoimien vakinaisessa palveluksessa olevan A:n suostumuksella valokuvannut hänet pilkkimässä pukeutuneena varuskuntakäskyn vastaisesti puolustusvoimien
kenttätakkiin ja jalkineisiin sekä siviilihousuihin ja -päähineeseen. Otettuaan kuvat valokuvaaja oli luovuttanut ne B:lle, joka oli käyttänyt A:ta esittävää kuvaa julkaisemissaan matkailualan esittelylehtisessä ja sen mainosjulisteessa. B oli velvollinen maksamaan A:lle korvausta
kuvien luvattomasta käyttämisestä, sillä A:n valokuvaajalle antaman suostumuksen ei voitu
katsoa käsittäneen sanotunlaista käyttöä.

Kuvattavaksi suostumisen osalta on lisäksi huomattava, että suostumus yksityiselämästä kertovien tietojen julkaisemiseen on aina peruutettavissa213. Tästä huolimatta suostumuksen
peruuttaminen voi kuitenkin merkitä sopimusoikeudellisesti sopimusrikkoa ja siten aiheuttaa suostumuksestaan vetäytyvälle vahingonkorvausvelvollisuuden, joka voi olla joko sopimuksensisäistä eli sopimukseen itseensä otettujen määräysten perusteella syntyvää tai sitten
sopimuksen ulkoista yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella määräytyvää deliktivastuuta. Suostumusta ei myöskään voine jo käytännöllistä syistä johtuen peruuttaa tehokkaasti
enää sen jälkeen, kun ilmaisun levittämistoimiin on jo ryhdytty esimerkiksi asettamalla taideteos julkisesti näytteille.
**
Henkilö voi tulla kuvatuksi myös ilman suostumustaan: vasten tahtoaan tai tyystin kuvaamisesta tietämättä. Henkilön kuvan käyttämiseen ilman tämän suostumusta on suhtauduttu
kuvan eri käyttöyhteyksien kohdalla eri tavoin. Uutiskäytön kohdalla on katsottu, että henkilön kuvan reprodusoiminen ja levittäminen on lähes poikkeuksetta sallittua ilman kuvatun
suostumusta ja kuvan uutiskäyttö voi pääsääntöisesti tulla kielletyksi vain tilanteissa, joissa

211 Saraviita 2005, s. 182–186.
212 Frände & Wahlberg 2006, s. 440; Frände 2005, s. 147–148; Koskinen 2001, s. 56; Nuutila 1996a.
213 HE 184/1999 vp, s. 32.
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kuvan julkistaminen olisi omiaan loukkaamaan kuvatun kunniaa tai yksityiselämää214. Sen
sijaan mainoskäytön kohdalla on katsottu, että henkilön kuvan käyttö mainonnassa edellyttää lähtökohtaisesti kuvattavan suostumusta215.
Oikeuskirjallisuudessa suostumusvaatimus on toisinaan laajennettu koskemaan kaikkea
toisen kuvan kaupallista käyttöä216. Laajennukseen on myös suhtauduttu varauksella. Mikko
Hoikka on esimerkiksi huomauttanut, että uutistiedonvälitys ja kuvataide, joiden katsotaan
yleisesti kuuluvan lähes kokonaisuudessaan sananvapauden rajoittamattomalle ydinalueelle,
ovat tavallisestikin sanan varsinaisessa merkityksessä kaupallista toimintaa217.
Toisen henkilön kuvan käyttämisen rajoittaminen on taiteilijan taiteellisen ilmaisun
vapauden rajoittamista silloinkin, kun tuo kuvankäyttö tapahtuu ilman kuvattavan suostumusta. Taiteellisen ilmaisun yhteydessä toisen henkilön kuvalla on tavallisesti samanlainen
kansalaisyhteiskuntaan suuntautuva viestinnällinen tehtävä kuin sillä on kuvan uutiskäytön
yhteydessä. Siksi taiteellisen ilmaisun vapautta ei ole yleensä perusteltua rajoittaa enempää kuin
uutistoiminnan vapautta218. Näin ollen toisen henkilön kuvan käyttö taiteellisessa ilmaisussa
voi pääsääntöisesti tulla kielletyksi vain tilanteissa, joissa kuvan julkistaminen olisi omiaan
loukkaamaan kuvatun kunniaa tai yksityiselämää219.
Keskeisimmän poikkeuksen tähän pääsääntöön muodostaa se, että erityisen arkaluontoisissa paikoissa tapahtuva toisen henkilön kuvaaminen voi kuitenkin perustua vain hänen
nimenomaiseen ja siten peruutettavissa olevaan suostumukseensa. Arkaluontoisen paikan

214 Hoikka 2004, s. 4; Niiranen-Tarkela 1998, s. 38 ja 99; Kemppinen 1986, s. 75. Tämä lähtö
kohta on omaksuttu myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä joskin
ihmisoikeustuomioistuin on sallinut eri jäsenvaltioiden kehittävän suostumusoppiaan harkinta
marginaalinsa puitteissa omaan oikeusjärjestykseensä parhaiten sopivaan muotoon, ks. erityisesti
suuren jaoston ratkaisu von Hannover v. Saksa (7.2.2012), jossa arvioitiin niin sanotun
asteittaisen suojelun käsitteen suhdetta suostumusoppiin.
215 Hoikka 2004, s. 2; Kemppinen 1986 s. 75; Niiranen-Tarkela 1998, s. 38 ja 99; Rahnasto 2002, s.
114; MT 1981:18; KKO 1982 II 36.
216 Yleisesti esim. Muhonen 1996 ja erityisesti urheilijaan liittyen Rauste 1997, s. 485.
217 Hoikka 2004, s. 3.
218 Samansuuntaisesti Hoikka 2004, s. 79; Ruet 2002, s. 50–55. Ks. myös kuvaamisen kieltämistä
koskeva oikeusasiamiehen ratkaisu dnro 4314/4/09 (21.12.2011).
219 Taiteelliseksi ilmaisuksi katsottavan teoksen uusiokäyttöä selvästi ei-taiteellisessa tarkoituksessa
(esimerkiksi taidevalokuvan mainoskäyttöä) on arvioitava siten kuin kuvan käyttöä tuossa eitaiteellisessa tarkoituksessa yleensä arvioidaan. Taiteellisen ja ei-taiteellisen tarkoituksen erottaminen toisistaan voi kuitenkin osoittautua vaikeaksi. Taiteilija voi luoda toisen henkilön kuvan
esimerkiksi t-paitaan, joka on myynnissä. Taiteellisen ilmaisun vapautta kunnioittavinta on
tällöin tulkita kuvattavan suostumuksesta vapaan uutiskäyttöön verrattavan taiteellisen käytön
alue mahdollisimman laajaksi ja edellyttää kuvattavan suostumusta vain sangen kiistattomasti
mainoskäyttöön verrattavan kaupallisen käytön alueella. Mikko Hoikka (2004, s. 77) on katsonut, että arvioinnissa eräs keskeisistä rajalinjoista on erottelu henkilön imagon tuotteistamiseen
(viittaa ei-taiteelliseen tarkoitukseen) ja kuvan semioottiseen käyttöön (viittaa taiteelliseen tarkoitukseen).
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käsite on sinällään erittäin tilanneherkkä220, mutta tällaisia paikkoja ovat ainakin lähtökohtaisesti salakatselurikoksen (RL 24:6) suojaamat paikat: kotirauhan ja julkisrauhan piiriin
kuuluvat tilat, käymälätilat, pukeutumistilat tai muut vastaavat paikat. Näin ollen esimerkiksi sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa yleisöltä suojatuissa tiloissa oleskelevia henkilöitä ei saa kuvata ilman heidän nimenomaista suostumustaan kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Reklos & Davourli v. Kreikka (15.1.2009) hyvin osoittaa.
Reklos & Davourli v. Kreikka (15.1.2009)
Vastasyntyneestä tehohoidossa olleesta lapsesta oli otettu melko välittömästi tämän syntymän
jälkeen lapsen vanhempien tietämättä kuvia, joita sittemmin kaupattiin sairaalan toimesta
vanhemmille muistona lapsen syntymästä. Vanhemmat moittivat sairaalaa siitä, että valokuvaaja oli päästetty lapsen lähelle tiloihin, joihin vain hoitohenkilöstöllä oli pääsy. Varsinkin he
kritisoivat lähikuvan ottamista lapsen kasvoista, jota ei olisi saanut heidän mielestään tehdä
ilman heidän lupaansa. Vanhemmat vaativat kuvien negatiiveja itselleen. Kun heidän pyyntöönsä ei suostuttu, he nostivat sairaalaa vastaan kanteen vaatien korvausta lapselleen aiheutetuista henkisistä kärsimyksistä. Kansalliset tuomioistuimet hylkäsivät kanteen vedoten muun
muassa siihen, että vastasyntyneen henkinen tila oli vielä muodostumaton, eikä lähikuvan
ottamisella voinut olla haitallisia seurauksia hänen tulevalle kehitykselleen.
Vanhemmat saattoivat asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tutkittavaksi väittäen, että heidän lapsensa yksityisyyden suojaan oli loukattu ja siten Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa oli rikottu. Ihmisoikeustuomioistuin hyväksyi vanhempien valituksen
painottaen ratkaisussaan sitä, että valokuvat oli otettu tiloissa, joihin oli ollut pääsy vain sairaalan lääkäreillä ja sairaanhoitajilla. Tällaisissa oloissa yksilön suostumus kuvaamiseen oli
hankittava jo kuvan ottamisen hetkellä, mitä tapauksen yhteydessä ei ollut tehty. Kuvien kohteena ollut lapsi ei myöskään ollut julkisuuden henkilö, mikä olisi voinut yleisen edun vuoksi
joissakin tapauksissa oikeuttaa kuvan ottamisen ilman suostumusta.

Erityisen merkityksellistä Reklos & Davourli v. Kreikka -ratkaisussa on se, että ratkaisussa
kielletään jo erityisen arkaluontoisessa paikassa kuvaaminen sinänsä, ei ainoastaan kuvien
julkaisemisesta. Tässä mielessä ratkaisu vahvistaa yksityisyyden suojaa korostamalla, että
arkaluontoisen kuvaamisen kohdalla suostumusvaatimus liittyy jo kuvattavaksi suostumiseen, eikä näin ollen aktualisoidu vasta kuvien levittämisen yhteydessä.221 Siihen, että Reklos
& Davourli v. Kreikka -ratkaisun mukaan kuvattavan henkilön asema julkisuuden henkilönä saattaa eräissä tapauksissa oikeuttaa ilman suostumusta tapahtuvan kuvaamisen myös
arkaluontoisessa paikassa on suhtauduttava Suomen oikeudessa suurella varauksella. Ilman

220 Tämä ilmenee hyvin esimerkiksi Julkisen sanan neuvoston ratkaisukäytännöstä, jossa on muun
muassa sanomalehdelle annettu langettava päätös hyvän journalistisen tavan rikkomisesta,
kun lehti on painanut uutiskuvan, jossa kantelija on ollut tunnistettavissa jonottaessaan
Pelastusarmeijan leipäjonossa. Julkisen sanan neuvoston tulkinnan mukaan kuvan julkaisuun
olisi tarvittu suostumus, koska kyse on yksityiselämään kuuluvasta erittäin arkaluontoisesta
seikasta. ( Julkisen sanan neuvoston ratkaisu dnro 4187/SL/09). Tilanneherkkyyttä kuvaa myös
oikeusasiamiehen ratkaisu dnro 4314/4/09 (21.12.2011), jossa katsottiin, ettei valokuvaamista
rajoittava salakatselusäännös rajoittanut valokuvaamista sellaisessa kokoustilanteessa, jossa
henkilö oli oikeutetusti läsnä.
221 Ratkaisu irtaantuu tältä osin jossakin määrin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen aiemmista
Peck v. Yhdistynyt kuningaskunta (28.1.2003) ja von Hannover v. Saksa (24.6.2004) ratkaisuista,
jossa suostumusvaatimusta on tarkasteltu lähinnä julkiseen levittämiseen ryhtymisen yhteydessä.
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aivan erityisiä perusteita julkisuuden henkilön kotirauha on käsitettävä samaksi kuin kaikilla
muillakin.222
Muualla kuin erityisen arkaluontoisissa paikoissa vailla nimenomaista suostumusta
tapahtuvaa toisen henkilön kuvaamista rajaavat lähinnä henkilön kunniaa ja yksityiselämää
suojaavat rikoslain kriminalisoinnit (RL 24:8–10), jotka konkretisoivat perustuslain 10
§:ssä, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa ja KP-sopimuksen 17 artiklassa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia: jokaisen kunniaa sekä yksityis- ja perhe-elämän sekä kodin
kunnioitusta. Kunnianloukkausta koskevat kriminalisoinnit (RL 24:9–10) suojaavat luonnollisten henkilöiden223 kunniaa vahinkoa aiheuttavaa valheellista tietoa tai vihjausta tai
muuta halventamista vastaan. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskeva kriminalisointi (RL 24:8) suojaa luonnollisia henkilöitä heidän yksityiselämäänsä koskevien
totuudenmukaisten tietoja, vihjauksien tai muuntyyppisten kuvausten levittämistä vastaan.
Yhdessä nämä kriminalisoinnit täsmentävät jokaisen oikeutta tietynasteiseen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen eli intimiteettiin.
Kriminalisoinnit rajoittavat todellisten henkilöiden esittämistä taiteessa, oli kyse sitten
esimerkiksi niin dokumentaarisesta kuin parodisesta ilmaisusta. Perusoikeusjohdannainen
puuttumattomuuden periaate edellyttää, että tuomioistuinten on näitä kriminalisointeja
sovellettaessa punnittava yksittäistapauksellisesti kriminalisoinnin perustana olevaa oikeushyvää taiteen vapauden perustana olevien oikeushyvien kanssa aivan samoin kuin sen on
tehtävä edellä käsiteltyjen julkista moraalia suojaavien kriminalisointien yhteydessä.
**
Toisen henkilön kuvaaminen taiteessa saattaa aiheuttaa rikosvastuun ohella myös vahingonkorvauslaissa (VahL, 412/1974) säädetyn vahingonkorvausvastuun. Toista henkilöä
kuvaavan taiteellisen ilmaisun kohdalla tulee kysymykseen lähinnä vahingonkorvauslain 5
luvun 6.1 §:ssä säädetty kärsimyksen korvaaminen. Käytännössä se voi perustua ennen kaikkea toisaalta siihen, että vahinko on aiheutettu tietyntyyppisellä rangaistavaksi katsotulla
teolla (VahL 5:6.1, 1–2 kohdat), ja toisaalta siihen, että ihmisarvoa on loukattu vakavasti
rangaistavaksi katsottuun tekoon rinnastuvalla tavalla (VahL 5:6.1, 4 kohta). Eräissä tilanteissa etenkin performanssitaiteellisen ilmaisun yhteydessä vahingonkorvausvelvollisuus

222 Tätä Reklos & Davourli v. Kreikka -ratkaisussa omaksuttua näkemystä vastaan puhuvat myös
eräät Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen omat ratkaisut kuten esim. von Hannover v.
Saksa (24.6.2004) ja MGN v. Yhdistynyt kuningaskunta (18.1.2011). Julkisuiden henkilöiden
yksityisyyttä koskeva Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö onkin ainakin
toistaiseksi erittäin tilanneherkkä.
223 Oikeushenkilöön kohdistuvia loukkaavia väitteitä ja niiden kohdistumista luonnolliseen
henkilöön on arvioitava sen perusteella samaistetaanko luonnollinen henkilö oikeushenkilöön
(KKO 2005:1). Silloin, kun loukattujen henkilöiden piiri on hyvin laaja, ei yksittäisiä ryhmään
kuuluvia luonnollisia henkilöitä voi katsoa loukatun. Tällöin loukkaus voi kuitenkin täyttää
toisaalla käsiteltävän kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan kriminalisoinnin (RL 11:8)
tunnusmerkistön. (Ks. Ollila 2004, s. 160–163)
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voinee myös perustua siihen, että jonkun henkilökohtaista koskemattomuutta on loukattu
tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta (VahL 5:6.1, 3 kohta).
Koska vahingonkorvausvaadetta voidaan ajaa rikosoikeudellisen vaateen yhteydessä tai
siitä riippumatta, voi vahinkoa kärsinyt asianomistaja ajaa vahingonkorvausvaadettaan myös
ilman sitä, että hän ilmoittaa rikoslain 24:8–10 mukaisen rikoksen syytteeseen pantavaksi.
Rangaistavalla teolla vahingonkorvauslain 5 luvun 6.1 §:n 1–2 kohtien mukaisesti aiheutetun kärsimyksen korvaaminen edellyttää kuitenkin sitä, että lähes kaikkien rikosvastuun
edellytyksinä olevien tekijöiden tulee olla käsillä, sillä vahingonkorvausvastuun arvioinnin
kohdalla rajautuvat rikosvastuun edellytyksistä pois ainoastaan syyteoikeuden vanhentumista, syyntakeisuutta ja vastuu ikärajaa koskevat perusteet224. Näin ollen kohtien mukainen
vahingonkorvausvastuu ei rajaa taiteellista ilmaisua myöhemmin tässä luvussa käsittelemiäni
rikoslain kriminalisointien tekemiä rajoituksia enempää.
Vahingonkorvauslain 5 luvun 6.1 §:n 4 kohdan mukaan myös sillä, jonka ihmisarvoa on
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu momentin 1–3 kohtien loukkauksiin verrattavalla tavalla, on oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Tämä kohta ei siis edellytä sitä, että loukkaus on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä
teolla. Näin ollen se periaatteessa laajentaa taiteelliseen ilmaisuun kohdistuvien rajoitusten
alaa, vaikkakaan sen soveltamiselle ei ole yleisesti katsottu jäävän paljon käyttöalaa225.
Kohtaa pidetään sellaisena varaventtiilinä, jolla on varauduttu esimerkiksi tilanteeseen,
jossa tekninen kehitys mahdollistaa jonkin uuden yksityiselämään kohdistuvan loukkaamisen tavan, jota ei ole säädetty rangaistavaksi, vaikka se tosiasialliselta merkitykseltään vastaa
esimerkiksi kriminalisoitua kunnian ja yksityiselämän suojan loukkausta226. Päivi Tiilikan
mukaan myös yksityiselämää loukkaavan tiedonlevittämisen tai kunnianloukkauksen objektiivisen tunnusmerkistön täyttävä teko voi toimia kohdan mukaisena kärsimyksen korvaamisen perusteena, jos teko ei ole tullut rikoslain 24:8–10 perusteella rangaistavaksi tahallisuuden puuttumisen vuoksi, mutta sillä on törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu
ihmisarvoa227.
Vahingonkorvauslain 5 luvun 6.1. §:n 4 kohdan soveltamisessa, joka on sen rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta irrallisen luonteen vuoksi rikoslain 24:8–10 tunnusmerkistöjen soveltamista vapaampaa, on kiinnitettävä aivan erityisesti huomio perusoikeuspunnintaan. Sen yhteydessä on huomioitava, että taiteellisessa toiminnassa on vain ani harvoin
kysymys sellaisesta voittoa tavoittelevasta liiketoiminnasta, jonka harjoittamiseen on vahingonkorvausoikeudessa yleensä asetettu verrattain korkea-asteinen huolellisuusvelvoite. Nähdäkseni perusoikeusjohdannainen puuttumattomuuden periaate edellyttää erittäin suurta
pidättyväisyyttä säännöksen soveltamisessa, minkä johdosta vahingonkorvauslainsäädäntö
ei voi kuin vain aivan erityisistä ennen kaikkea rikoslain kriminalisointien mahdolliseen
erittäin tilanneherkkään vanhentuneisuuteen liittyvistä syistä rajoittaa taiteellista ilmaisua
rikoslain 24 luvun 8–10 §:n kriminalisointeja enemmän.
224
225
226
227
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Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

3.3.2 Kunnianloukkausta ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä
koskevat kriminalisoinnit
Rikoslain 24 luvun 9.1 §:n ensimmäisen kohdan mukaan kunnianloukkauksesta on tuomittava se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Kohdassa tarkoitetulle kunnianloukkaukselle on ominaista esitetyn tiedon perättömyys. Näin
ollen se liittyy siis sellaisiin tosiasiaväitteisiin, joiden totuudellisuus tai totuuden vastaisuus
on tarkastettavissa, minkä johdosta puhtaat arvoarvostelmat, joilla ei ole totuudellisuuden
ulottuvuutta, eivät voi perustaa säännöksen mukaista kunnianloukkausta.
Kuvataiteellisen ilmaisun kohdalla säännöksessä tarkoitettuun kunnianloukkaukseen
voidaan syyllistyä esimerkiksi silloin, kun realistisen kerronnan kontekstissa kuvataan henkilöä totuuden vastaisesti esimerkiksi päihderiippuvaisena, psyykkisesti sairaana tai rikollisena.
Tavallisesti kuvataiteellinen ilmaisu kuitenkin operoi muutoin kuin realistisen kerronnan
kontekstiin sijoittuvin tosiasiaväittein. Näin ollen kuvataiteellinen ilmaisu voi vain harvoin
perustaa rikoslain 24.9.1 §:n ensimmäisen kohdan mukaisen kunnianloukkauksen.
Arvoasetelmiin perustuva ilmaisu voi kuitenkin tulla rangaistavaksi rikoslain 24 luvun
9.1 §:n toisen kohdan mukaisena kunnianloukkauksena. Kohdan nojalla kunnianloukkauksena pidetään myös muutoin kuin ensimmäisessä kohdassa mainitulla tavalla tapahtunutta
toisen halventamista. Tunnusmerkistö täyttyy esimerkiksi silloin, kun todellinen henkilö
asetetaan loukkaamistarkoituksessa osaksi sellaista fiktiivistä maailmaa, joka tuo tuon todellisen henkilön esiin halventavassa valossa. Tällöin henkilö voidaan kuvata halventavalla
tavalla esimerkiksi osana fiktiivisten henkilöhahmojen orgioita. Toisen kohdan puitteissa voi
tulla rangaistavaksi myös toisen henkilön täysin totuudellinen esittäminen, sillä myös totuudenmukaisen väitteen tai vihjauksen esittäminen voi olla rangaistavaa, jos sillä on tahallisesti
halvennuttu toista.
Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että tahallisuuden arvioinnissa on kiinnitettävä huomio ilmaisun kontekstiin eli ulkoisiin olosuhteisiin, sillä ne tavallisesti osoittavat sen, mikä
on ollut tarkoitus228. Nähdäkseni säännöksen puuttumattomuuden periaatetta kunnioittava
tulkinta edellyttää, että tahallisesta loukkaamistarkoituksesta on kyettävä esittämään hyvin
vankka näyttö ennen kuin henkilön totuudellisella esittämisellä voidaan täyttää säännöksen
tunnusmerkistö.
Rikoslain 24:9.1 §:n toisen kohdan mukaiseen kunnianloukkaukseen liittyy erityinen
rajoituslauseke (RL 24:9.2). Sen mukaan kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei
pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Arvostelu voi esiintyä
taideteoksen muodossa. Kyseeseen saattaa tulla esimerkiksi jonkun henkilön poliittista toimintaa kriittisesti kuvaava teos. Tällaisessa teoksessa on luvallista käyttää erittäin voimakasta

228 Frände & Wahlberg 2006, s. 462.
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ja jopa liioittelevaa ilmaisua ilman, että teosta voidaan pitää kuvattavan henkilön kunniaa
loukkaavana.
Rikoslain 24:9.3 §:n mukaan kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää
kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä henkilölle, jolle vainaja oli erityisen läheinen. Lainkohdan mukaisen
kunnianloukkauksen voi siis muodostaa vain valheellisen tiedon tai vihjauksen esittäminen.
Muunlainen vainajaa koskeva ilmaisu ei voi muodostaa kunnianloukkausta. Näin ollen tyypillisesti arvoasetelmin operoiva kuvataide ei voi kuin poikkeuksellisesti loukata kuolleen
henkilön kunniaa. On kuitenkin huomattava, että vainajan kuvaus voi liittyä johonkuhun
elossa olevaan henkilöön tavalla, joka voi muodostua tämän elossa olevan henkilön kunniaa
loukkaavaksi. Tällaista loukkausta arvioidaan kuten elossa olevaan henkilöön kohdistuvaa
loukkausta yleensäkin.
Kunnianloukkausrikoksesta on edellä käsitellyn tavallisen tekomuodon (RL 24:9)
ohella myös kvalifioitu tekomuoto, josta käytetään nimeä törkeä kunnianloukkaus (RL
24:10). Se voi liittyä vain valheellisen tiedon tai vihjauksen esittämiseen eli rikoslain 24.9.1
§:n ensimmäisen kohdan mukaiseen ilmaisuun. Koska taiteellisen ilmaisu operoi tavallisesti
tosiasiaväitteiden sijaan arvoasetelmin, se ei voi tavallisesti täyttää kvalifioidun tekomuodon
tunnusmerkistöä.
Täyttääkseen törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit ilmaisun on oltava kokonaisuutena arvostellen törkeää ja sen lisäksi sen on täytettävä toinen säännökseen sisältyvistä erityisistä kvalifikaatioperusteista. Ensimmäinen erityisistä kvalifikaatioperusteista täyttyy, kun
loukkaava väite on esitetty joukkotiedotusvälineessä tai muutoin esimerkiksi yleisötilaisuuden yhteydessä toimitettu lukuisten ihmisten saataville. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu,
että sitä kuinka suuresta ihmisjoukosta on oltava kysymys, ei voida tarkemmin määrittää,
vaan rajaaminen jää riippumaan teon kokonaisarvostelusta229. Toinen erityisistä kvalifikaatioperusteista täyttyy, kun kunnianloukkauksen aiheuttama kärsimys on erityisen suurta tai
pitkäaikaista taikka sen aiheuttama vahinko on erityisen suurta tai tuntuvaa.
Kaikki kunnianloukkausrikokset ovat asianomistajarikoksia ja edellyttävät siten, että
asianomistaja ilmoittaa rikoksen syytteeseen pantavaksi. Valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin
antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä
käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.230
**

229 Frände & Wahlberg 2006, s. 462; Nuutila & Majanen 2008, s. 678. Nähdäkseni loukkaavan
taideteoksen pitäminen esillä taidenäyttelyssä saattaa täyttää kvalifikaatioperusteen tunnusmerkit,
mikäli näyttelytilassa voi potentiaalisesti käydä runsaasti yleisöä. Loukkaava taideteos voidaan
nähdäkseni toimittaa kvalifikaatioperusteen tarkoittamalla tavalla lukuisten ihmisten saataville
myös esimerkiksi julkisesti levitettävän näyttelykutsun avulla.
230 Ks. rikoslain 24:12. Olen käsitellyt syyteoikeuteen liittyviä ongelmia jo edellä käsitellessäni
julkista moraalia suojelevien kriminalisointien kuulumista yleisen syytteen alaan. En käsittele
tämän johdosta asiaa tässä yhteydessä enää tarkemmin.
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Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä (RL 24:8) on kyse silloin, kun lukuisten
ihmisten saataville saatetaan sellainen yksityiselämää koskeva tieto, vihjaus tai kuva, joka on
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Säännökseen sisältyy rajoituslauseke, jonka mukaan politiikassa, elinkeinoelämässä
tai julkisessa virassa taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivan yksityiselämästä saa
levittää tietoa, jos tämän tiedon esittäminen voi vaikuttaa henkilön toiminnan arviointiin
mainitussa tehtävässä tai on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.
Kriminalisoinnin mukaisella yksityiselämällä tarkoitetaan sellaista elämänaluetta, johon
kenelläkään toisella ei ole pääsyä ilman asianomaisen henkilön lupaa231. Tähän alueeseen
kuuluvat ainakin henkilön seksuaalisia taipumuksia, perhestatusta, vapaa-ajan käyttäytymistä, päihderiippuvuuksia, sairauksia ja taloudellisia tilanteita kuvaavat tiedot232. Yksityiselämän piiriä ei voi kuitenkaan määritellä täsmällisesti. Asia, joka jonkun yksilön kohdalla
kuuluu yksityiselämään, on toiselle osa hänen julkista rooliaan. Edes julkisuuden henkilöiden ryhmä ei ole homogeeninen ja sen vuoksi yksityiselämän laajuus vaihtelee tapauskohtaisesti erityyppisten julkisuuden henkilöiden osalta233. Yksityiselämän ydinaluetta voidaan
kuvata sanalla intimiteetti. Mitä kauemmaksi intimiteetin ydinalueelta etäännytään, sitä tulkinnanvaraisempaa yksityiselämän määrittely on234.
Taiteellisen ilmaisun kontekstissa yksityiselämän käsitettä on analysoitu systemaattisesti
muun muassa Saksan valtiosääntötuomioistuimessa, joka on etenkin eräissä kaunokirjallisia
teoksia koskevissa ratkaisuissaan joutunut ottamaan kantaa siihen miten todellisia henkilöitä saa käyttää taiteessa fiktiivisen kerronnan materiaalina.235 Suomen oikeuden piirissä
vastaavaa keskustelua ei ole käyty. Näkisin kuitenkin näiden saksalaisten tulkintalähtökohtien soveltuvan myös Suomen oikeuden jäsentämiseen, sillä myös Suomen oikeus tuntee ne
intimiteettikonstruktioon ja tunnistettavuuden arviointiin liittyvät lähtökohdat, joihin saksalaisessa oikeuskäytännössä nojaudutaan.
Saksan valtiosääntötuomioistuimen mukaan fiktiivistä kerrontaa ei voi missään tapauksessa arvioida pelkästään vertaamalla sitä ja sen välittämää informaatiota todellisuuteen,
sillä taideteokset luovat aina väistämättä oman aktuaalisesta maailmasta irtaantuneen todellisuutensa. Niinpä tällaista on ilmaisua on lähestyttävä taidespesifistä näkökulmasta lähtien
presumptiosta, ettei taideteos viittaa todellisuuteen eikä siten perusta yksityiselämän loukkausta.
Tätä presumptiota rajaa kuitenkin kaksi seikkaa. Ensinnäkin mitä suurempi isomorfiasuhde todellisen henkilöhahmon ja taideteoksessa olevan figuurin välillä vallitsee, sitä vakavammaksi puuttumiseksi toisen persoonaan se on käsitettävä. Toisekseen on kiinnitettävä
huomio siihen, miten vakavasta puuttumisesta toisen persoonaan on kyse, minkä analysoi-

231 HE 84/1974 vp, s.3; KM 1973:1, s. 102.
232 Frände & Wahlberg 2006, s. 438; Mahkonen 1997, s. 135–136; Nuutila & Majanen 2008, s.
665–670.
233 KM 1973:1, s. 105
234 Vuortama & Kerosuo 2004, s. 89.
235 Tässä esiteltävät lähtökohdat on muotoiltu valtiosääntötuomioistuimen ”Esra” ratkaisussa
BVerfGE 119,1 (13.6.2007), jota olen käsitellyt tarkemmin toisaalla (ks. Rautiainen 2009).
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miseen voi käyttää jakoa julkiseen, yksityiseen ja intiimiin alueeseen. Tällöin mitä isomorfisempi figuuri on ja mitä enemmän ilmaisu liittyy intiimiin alueeseen, sitä herkemmin se voi
perustaa kriminalisoidun yksityiselämän loukkauksen.
Suomen oikeudessa yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskevan kriminalisoinnin tunnusmerkistö edellyttää, että tekijä on esittänyt tiedon oikeudettomasti. Tämä
merkitsee sitä, että yksityiselämää loukkaavaa tietoa voidaan esittää myös oikeutetusti.
Ensinnäkin esittämisen oikeutus voi perustua henkilön suostumukseen. Toisekseen tiedon
esittäminen voi olla oikeutettua säännökseen sisältyvän rajoituslausekkeen perusteella. Sen
mukaan politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa taikka näihin rinnastettavassa
tehtävässä toimivan yksityiselämästä saa levittää tietoa, jos tämän tiedon esittäminen voi
vaikuttaa henkilön toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä tai on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi. Näin ollen esimerkiksi jonkun henkilön poliittista toimintaa kriittisesti kuvaavassa taideteoksessa on oikeutettua kuvata arkaluonteisiakin
tuota henkilöä koskevia tietoja, jos tietojen esittäminen on tarpeen henkilön toiminnan arvioinnin tai yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemisen kannalta236.
Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen on asianomistajarikos ja edellyttää
siten, että asianomistaja ilmoittaa rikoksen syytteeseen pantavaksi. Valtakunnansyyttäjä voi
kuitenkin antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.237
**
Perusoikeusuudistusta koskeneissa lainvalmisteluasiakirjoissa on lähdetty siitä, ettei kunnian
ja yksityiselämän suojaamia oikeushyviä voida kaikissa olosuhteissa erottaa toisistaan238.
Tästä huolimatta oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on käytännössä jouduttu tekemään niiden väillä erottelua, sillä on katsottu, ettei yksittäinen teko voi täyttää yhtä aikaa
sekä yksityiselämää loukkaavan tiedonlevittämisen että kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä239.
Erityisesti levitettäessä totuudenmukaista loukkaavaa tietoa laajan henkilöpiirin saataville tuleekin yksittäistapauksessa arvioitavaksi se, että täyttääkö teko kunnianloukkauksen
(RL 24:9.2) vai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen (RL 24:8) tunnusmerkit. Se

236 Eräs keskeinen ongelma rajoituslausekkeen mukaisen oikeutusperustan kohdalla on sen
tilanneherkkyys. Henkilön toiminnan arviointi ja yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittely
tapahtuvat aina tietyssä hetkessä, joka voi olla tänä päivänä kovinkin lyhyt. Mikäli poliitikko
esimerkiksi luopuu poliittisesta toiminnasta, muuttuvatko tuolloin sellaiset kuvaukset, joita on
rajoituslausekkeen perusteella oikeutetusti voitu esittää, sellaisiksi kuvauksiksi, joita ei voida enää
esittää. Eihän kuvattu henkilö ole enää tuolloin sellaisessa tehtävässä, jossa toimimisen kannalta
kuvauksen esittäminen on ollut oikeutettua.
237 RL 24 luku 12 §. Olen käsitellyt syyteoikeuteen liittyviä ongelmia jo edellä käsitellessäni julkista
moraalia suojelevien kriminalisointien kuulumista yleisen syytteen alaan. En käsittele tämän
johdosta asiaa tässä yhteydessä enää tarkemmin.
238 HE 309/1993 vp, s. 53.
239 Frände & Wahlberg 2006, s. 445.
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kumman rikoksen piiriin kuuluvaksi jokin tietty ilmaisu on arvioita, riippuu ilmaisun ja sen
kontekstin kokonaisarvostelusta.
**
Kunnian ja yksityiselämän loukkaukseen syyllistyminen ei edellytä nimenomaista loukkaamisintentiota240. Rangaistusvastuun aktualisoitumisen kannalta riittää, että ilmaisun esittäjä
on tahallisuusvaatimuksen edellyttämällä tavalla mieltänyt, että hänen ilmaisunsa on omiaan
aiheuttamaan loukatulle vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Tahallisuusvaatimus merkitsee myös sitä, että mikäli ilmaisun loukkaavuus perustuu seikkaan, jota tekijä ei ole ymmärtänyt eikä hänen olisi pitänytkään ymmärtää, ei häntä voida tahallisuuden puuttuessa tuomita
kunnian tai yksityiselämän loukkaamisrikoksesta.
Yksityiselämän ja kunnian loukkaaminen henkilön kuvalla edellyttää luonnollisesti, että
loukattava henkilö on kuvasta tunnistettavissa. Yleisellä tasolla tunnistettavuus on lähinnä
todistelukysymys. Puhtaammin oikeudellinen ongelma sen sijaan on kysymys siitä, keiden
tunnistettavissa kuvatun henkilön on oltava. Ei voitane edellyttää, että kuka tahansa kuvatun
henkilön joskus nähnyt voisi tunnistaa hänet kuvasta. Hedelmällisintä lienee kytkeä tunnistettavuuden käsite rikosnimikkeiden tunnusmerkistöjen edellyttämään loukkaavuuden
käsitteeseen. Kuvattu henkilö on voitava tunnistaa sellaisen henkilön tai henkilöryhmän
toimesta, joiden tunnistamisen yhteydessä kuva voi loukata kuvattavaa henkilöä ja siten
aiheuttaa hänelle henkistä kärsimystä. Tällöin henkistä kärsimystä voi periaatteessa aiheutua
jo siitä, että kuvattava henkilö itse tunnistaa itsensä loukkaavassa asiayhteydessä esitetystä
kuvasta.
Loukkaavuuden käsite on sidoksissa vahvasti aikaan ja paikkaan eli yhteiskunnassa kulloisellakin hetkellä ilmenevään tapakulttuuriin.241 Lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen yksityis- ja perhe-elämään liittyvän kunnioituksen suojaa koskevan 8 artiklan tulkinnalla
on aivan olennainen merkitys tulkittaessa kotimaisia yksityiselämän suojaa koskevia säännöksiä.242 Tällöin on huomattava, että ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan tulkintakäytäntö
on elänyt vahvasti eurooppalaisen yleisen moraalin muutosten mukana, minkä osoittaa
muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen tapahtuneet muutokset243. Päivi Tiilikan mukaan yksityiselämän suoja ihmisoikeustuomioistuimessa on vahvistunut ja se on noussut sananvapauden oikeutetusta rajoitusperusteesta itsenäiseksi, suojattavaksi ihmisoikeudeksi, jota saa rajoittaa vain silloin, kun
rajoittaminen on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa244.
Loukkaavuuden arvioinnissa on kuitenkin aina kysymys taiteellisen ilmaisun vapauden
ja yksityiselämän suojan yksittäistapauksellisesta arvioinnista, jossa huomio kiinnitetään
kuvan katsojalle synnyttämään mielikuvaan. Mikko Hoikka on katsonut, että tähän mieli240
241
242
243
244

Tosin vrt. KKO 2005:12 liittyvään eriävään mielipiteeseen.
Nuutila & Majanen 2008, s. 659 ja Mäkinen 1982, s. 53–56.
Nuutila & Majanen 2008, s. 658.
Ks. Pellonpää 2005, s. 449; Rautiainen 2011b.
Tiilikka 2007, s. 529.
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kuvaan vaikuttavat useat kuvan visuaaliset elementit: esimerkiksi rajaus, tausta, muut kuvassa
näkyvät ihmiset ja esineet sekä kuvan valmistustekniikka245. Itse katsoisin, että taiteellisen
ilmaisun loukkaavuuden arvioinnin yhteydessä on kiinnitettävä erityisesti huomio ilmaisun
taiteelliseen luonteeseen246.
**
Kuvataiteellisen ilmaisun kohdalla erityisesti teoksen tyylilaji vaikuttaa olennaisesti sen arviointiin. Satiirissa ja parodiassa voidaan käyttää jo niiden luonteen perusteella voimakkaampaa ja kärkevämpää ilmaisua kuin esimerkiksi dokumentaarisessa kuvauksessa247. Satiirisella
ja parodisella kuvauksella on kuitenkin myös rajansa kuten Saksan valtiosääntötuomioistuimen Strauss-karikatyyri tapaus BverfGE 75, 369 hyvin osoittaa. Tapauksessa valtiosääntötuomioistuin katsoi sarjakuvataiteilijan loukanneen korkeassa poliittisessa virassa olleen
henkilön ihmisarvoa, kun hän oli kuvannut henkilöä sikana, joka liitettiin useisiin erilaisiin
loukkaavan vaikutelman antamiin seksuaalisiin toimiin:
BVerfGE 75, 369 (3.7.1987)
Tapauksessa oli kysymys siitä suojaako taiteen vapaus henkilön kunniaa loukkaavia karikatyyrejä. Sarjakuvataiteilija oli julkaissut lehdessä useita karikatyyrejä, jotka esittivät Baijerin
osavaltion presidenttiä Franz Josef Straussia. Kuvissa Strauss esitettiin sikana, joka liitettiin
useisiin erilaisiin seksuaalisiin toimiin. Sarjakuvataiteilija tuomittiin Straussin kunnian loukkaamisesta. Sarjakuvataiteilija saattoi asian valtiosääntötuomioistuimen tutkittavaksi väittäen, että tuomio loukkaa perustuslain hänelle perusoikeutena takaamaa taiteen vapautta.
Valtiosääntötuomioistuin katsoi sarjakuvataiteilijan loukanneen Straussia sellaisella tavalla,
jota ihmisarvon loukkaamattomuutta korkeimpana arvonaan pitävä oikeusjärjestelmä ei voi
hyväksyä. Taiteen vapautta ei saa käyttää toisen henkilön ihmisarvon loukkaamiseen. Valtiosääntötuomioistuin hylkäsi valituksen.

Samantyyppistä rajankäyntiä satiirisen taiteen rajoista on käyty Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen edenneessä itävaltalaistapauksessa Verenigung Bildender Künstler v. Itävalta,
jossa Itävallan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa kieltämällä provokatiivisen yhteiskunnallisesti kantaa ottaneen maalauksen esittämisen:
Vereinigung Bildender Künstler v. Itävalta (25.1.2007)
Tapauksessa oli kysymys ilmaisuvapauden loukkauksesta, kun taiteilijayhdistystä kiellettiin
pitämästä näytteillä vulgaaria ja groteskia nykytaiteen maalausta, jossa muun muassa esitettiin
Itävallan vapauspuolueen entinen pääsihteeri Meischberger pitelemässä kiinni puolueen entisen puheenjohtajan Jörg Haiderin peniksestä, josta syöksyi siemennestettä äiti Teresan päälle.
Teoksessa esitetyt henkilöt olivat sarjakuvamaisia tyylitelmiä, joiden päinä käytettiin lehti245 Hoikka 2004, s. 39.
246 Saksan valtiosääntötuomioistuin on käsitellyt tätä lähtökohtaa hyvin ja seikkaperäisesti poliit
tista katuteatteria koskeneen tapauksen BVerfGE 67, 213 (17.7.1984) yhteydessä. Valtiosääntö
tuomioistuin katsoi tuolloin, että sellainen ilmaisu, jota taiteellisen ilmaisun ulkopuolella voi
pitää loukkaavana, ei välttämättä ole sitä taiteellisen ilmaisun osana, jos ilmaisua ei kyseessä
olevan taiteellisen ilmaisun kokonaisuus huomioon ottaen voi pitää loukkaavana.
247 Journalistisen viestinnän osalta tämä on todettu ratkaisuissa KKO 2005:1 ja KKO 2006:62. Ks.
myös Nuutila & Majanen 2008, s. 675–679; Neuvonen 2005, s. 168–169.
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kuvista leikattuja kuvattavien henkilöiden päitä. Näyttelyn aikana eräs teoksesta närkästynyt
näyttelyvieras heitti teoksen päälle punaista maalia niin, että se muun muassa peitti Meischbergerin kasvot.
Ensiasteen tuomioistuin hylkäsi Meischbergerin kanteen maalauksen julkisen esittämisen kieltämistä, mutta muutoksenhakutuomioistuimena toiminut ylioikeus hyväksyi sen. Ylioikeuden mukaan taiteellisen vapauden rajat ylitettiin, jos henkilön kuvaa vääristeltiin olennaisesti täysin kuvitteellisilla aineksilla eikä kuvan satiirisuus tai liioittelevuus ollut ilmeistä.
Teoksen tilannut taiteilijayhdistys saattoi tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tutkittavaksi väittäen sen rikkovan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa. Ihmisoikeustuomioistuin pani ratkaisussaan merkille, että Meischberger oli esitetty maalauksessa
jossakin määrin törkeällä tavalla. Sen mielestä maalaus ei kuitenkaan kuvannut todellisuutta,
vaan edusti satiirisia aineksia käyttäen tehtyä pilakuvaa asianomaisista henkilöistä. Koska
satiiri oli taiteellista ilmaisua ja yhteiskunnallista kommentaaria, jolla liioittelun ja todellisuuden vääristelyn avulla pyrittiin provosoimaan ja aktivoimaan ihmisiä, puuttumista taiteilijan
satiiriseen ilmaisuun täytyi ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tutkia erityisen tarkasti.
Tässä tapauksessa merkityksellistä oli myös se, että maalaus oli jo ennen kanteen nostamista
turmeltu Meischbergerin kohdalta niin, että loukkaava osa eli keho oli täysin punaisen maalin
peitossa.
Näillä perustein Euroopan ihmisoikeustuomioistuin piti kieltoa suhteettomana ja katsoi
äänin 4–3, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa oli rikottu. Suhteettomuuteen
vaikutti ilmaisun sisältöä koskevien kysymysten ohella se, että kansalliset tuomioistuimet
eivät olleet mitenkään rajoittaneet maalauksen esittämiskiellon voimassaoloa ajan tai paikan
suhteen. Näin ollen teoksen omistanut valittajayhdistys, joka johti yhtä Itävallan parhaiten
tunnettua nykytaiteen galleriaa, ei voinut pitää maalausta näytteillä siitä riippumatta, oliko
Meischberger edelleen tunnettu mahdollisen näyttelyn aikaan ja paikassa.
	Äänestyksessä vähemmistöön jääneistä tuomareista yhden mielestä maalausta ei voitu
mitenkään pitää satiirisena tai taiteellisena. Kahden vähemmistöön jääneen mielestä huolimatta siitä, että maalaus oli karikatyyrinen ja satiirinen, Meischbergia halventavalla teoksella
oli puututtu suhteettomasti hänen yksityisyyteensä ja ihmisarvoonsa, joita tuli suojata riippumatta siitä, oliko henkilö tunnettu vai ei.

Vereinigung Bildender Künstler v. Itävalta tapaukseen liittyvä ihmisoikeustuomioistuimen
argumentaatio osoittaa hyvin sen, kuinka vaikeaa yksittäistapauksessa on esimerkiksi satiirisuuden ja loukkaavuuden käsitteiden määrittely248. Taiteellisen ilmaisun vapauden ja yksityiselämän suojan välisen punninnan vaikeudesta – ja samalla tälle rajapinnalle asettuvan
ilmaisun sallittavuuteen liittyvän oikeusvarmuuden heikkoudesta – kertoo se, että taiteelliseen
ilmaisuun liittyvät oikeustapaukset ovat useimmiten täpäriä äänestysratkaisuja.
**
Etenkin dokumentaarisessa taiteessa kuvataan usein tavallisten henkilöiden toimintaa julkisella paikalla. Vaikka henkilön käyttäytyminen julkisella paikalla periaatteessa kuuluu hänen
248 Sama ilmenee myös kaunokirjallisia teoksia koskevista Saksan valtiosääntötuomioistuimen rat
kaisuista BVerfGE 30, 173 (24.2.1971) ja BVerfGE 119, 1 (13.6.2007) sekä Euroopan ihmis
oikeustuomioistuimen ratkaisuista Lindon et.al. v. Ranska (22.10.2007) ja Palomo Sanchez v.
Espanja (12.92011). Olen käsitellyt osaa näistä tapauksista yksityiskohtaisemmin toisaalla ks.
Rautiainen 2009. Satiiriseen kuvalliseen ilmaisuun liittyviä kysymyksiä on käsitelty laajalti
saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa (tuoreena yleisesityksenä ks. Ennens 2009).
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yksityisyyteensä aivan siinä missä hänen käyttäytymisensä kotonaan tai muussa yksityisessä
tilassa, ei henkilö kuitenkaan käytännössä voi vaatia itselleen julkisella paikalla yhtä laajaa
yksityisyyden suojaa kuin kotonaan249.
Koska kunnian ja yksityiselämän loukkaamisrikosten tunnusmerkistöt edellyttävät
loukkauksen aiheuttavan esimerkiksi vahinkoa tai kärsimystä, ei kriminalisointien voi katsoa rajoittavan henkilön normaalin käyttäytymisen kuvaamista julkisella paikalla. Ongelmalliseksi muodostuu sen sijaan tilanne, jossa kuvauksen kohteena olevan henkilön käyttäytyminen poikkeaa siitä, mitä yleensä pidetään hyväksyttävänä, mutta saa samalla sellaisen
ilmiasun, jonka kuvaaminen on esteettisistä tai muista taiteellisista syistä perusteltua. Tällainen tilanne on ollut käsillä esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisemassa valokuvataiteen
vapautta käsitelleessä vahingonkorvaustapauksessa KKO 1980 II 99250:
KKO 1980 II 99 (ään.)
Taidevalokuvaaja oli lupaa kysymättä ja mitenkään tilannetta lavastamatta ottanut valokuvia
uimarannalta palaavista lapsista, jotka olivat vaatetuksensa ja siisteytensä puolesta sellaisessa
kunnossa, ettei heitä voinut pitää valokuvauskelpoisena. Valokuvia kuvailtiin muun muassa
seuraavasti: ”itkevä alaston lapsi makaa kadulla pää jalkakäytävän reunakivellä” ja ”viisi osittain vajanaisesti vaatetettua lasta seisoo rivissä”. Lapsista otettu kuvasarja oli asetettu näytteille
niin kotimaisissa kuin ulkomaisissa näyttelyissä. Korkein oikeus katsoi, että kuvat olivat omiaan antamaan käsityksen, että niissä esiintyneet lapset olivat ainakin osittain eläneet sellaisissa ala-arvoisissa olosuhteissa, joihin joutuminen merkitsi Suomessa tuohon aikaan sitä, että
lasten hoidosta vastuussa ollut henkilö oli laiminlyönyt velvollisuutensa lasten huoltajana.
Kuvien julkisuuteen saattaminen oli näin ollen teko, jonka ainakin useimmat lasten huoltajat ja kasvattajat kokivat itseään halventavaksi. Tämän perusteella korkein oikeus katsoi, että
lasten äidillä oli oikeus vahingonkorvaukseen valokuvien julkistamisen hänelle aiheuttamasta
henkisestä kärsimyksestä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu ei ollut yksimielinen. Esittelijä katsoi mietinnössään, jonka
kaksi jäsentä hyväksyi, että kanne tulisi hylätä. Esittelijän mielestä kuvista ei välittynyt loukkaavaa sävyä. Lisäksi hän kiinnitti huomiota siihen, ettei kuvaustilannetta ollut etukäteen
mitenkään järjestetty eikä valokuvia jälkikäteen vääristelty. Korkeimman oikeuden enemmistön mukaan loukkaavuusarvioinnissa oli kuitenkin keskeisintä se, että kuvien välittämä
informaatio oli tullut kotipaikkakuntalaisten tietoon. Tapaus ilmentää hyvin kotimaisessa
kontekstissa sitä samaa loukkaavuuden käsitteen määrittelyyn liittyvää vaikeutta ja sen
äärimmäistä kontekstuaalisuutta, mitä edellä käsittelemäni Vereinigung Bildender Künstler
v. Itävalta ratkaisu ilmensi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön yhteydessä
Koska KKO 1980 II 99 tapaus on perusoikeusuudistusta edeltävältä ajalta, ei sen pohjalta voi kuitenkaan välttämättä tehdä kovinkaan pitäviä päätelmiä vallitsevasta oikeustilasta.
Tänä päivänä vastaavankaltaisessa tilanteessa tuomiossa omaksuttu puhdas loukkaavuusarviointi ei riittäisi vaan loukkaavuutta olisi myös punnittava suhteessa taiteilijan ilmaisunvapauteen siten kuin edellä puuttumattomuuden periaatteen kriminalisointien tulkintaan
249 KM 1973, s. 109–110; Melander 1964, s. 792–793.
250 Tapaus käsiteltiin puhtaasti vahingonkorvausoikeudellisena riita-asiana, koska asianomistaja ei
esittänyt minkäänlaisia rikosoikeudellisia vaateita.
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kohdistamien vaikutusten yhteydessä esitin. Kuten Riitta Ollila on tämäntyyppisestä punnintatilanteesta yleisesti todennut, tällöin ilmaisunvapauteen puuttumisen välttämättömyys
ei ehkä täyty, mikäli asiaan liittyy mahdollisesta loukkaavuudesta huolimatta esimerkiksi
demokraattisen yhteiskunnan keskusteluilmapiiriin kuuluvia positiivisia tavoitteita251.

3.4 Aiempia teoksia käyttävää kuvataidetta rajoittava sääntely
3.4.1 Tekijän yksinoikeudesta teoksen käyttöön
Vaikka tekijänoikeuden eräänä keskeisenä tarkoituksena on tekijöiden luovan toiminnan eli
muun muassa taiteilijoiden taiteellisen toiminnan puitteiden turvaaminen, liittyy siihen sen
yksinoikeuden perustavan luonteen johdosta taiteelliseen toimintaan puuttuvia elementtejä.
Tämä juontuu ennen kaikkea siitä, että tekijänoikeus ei rajoita ainoastaan koko teoksen kopiointia sellaisenaan ja kohdistu vain kilpailevaan toimintaan, vaan sen avulla voidaan kieltää
teoksen tai sen osien hyväksikäyttö myös sellaisissa johdannaisissa käyttötarkoituksissa, jotka
eivät kilpaile tekijänoikeuden haltijan harjoittaman toiminnan kanssa. Aiemmin luotujen
teosten tekijänoikeudellinen suoja rajoittaa siis sitä, minkälaisia uusia teoksia voidaan oikeudenhaltijoiden lupaa kysymättä valmistaa. Marko Karon, Juha Lavapuron ja Tuomas Myllyn
sanoin tekijänoikeus sisältääkin paradoksin: se rajoittaa tekemisen vapautta vapauttaakseen
tekijäkunnan tekemisen vapauden rajoitteista252. Tekijänoikeuslaissa (TekijäL, 404/1961)
säädetyllä tekijänoikeudella on siis taidetta edistävän funktion ohella sitä rajoittava funktio.
Tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan tekijänoikeus kuuluu teoksen luoneelle tekijälle, ja
laissa tarkoitettuja teoksia ovat kaikki teoskynnyksen ylittävät, eli itsenäiset ja omaperäiset
teokset. Tekijänoikeuskomitea on määritellyt teoskynnyksen puhumalla siitä, että teoskynnys ylittyy, jos teosta voidaan pitää tekijänsä luovan ilmaisun omaperäisenä tuloksena253.
Teoskynnyksen ylittymiseen ei tällöin vaikuta se ilmeneekö teos materiaalisella alustalla eli
esimerkiksi tauluna tai materiaaliseen alustaan kiinnittymättä eli esimerkiksi improvisoituna
performanssina.
Varsinaisen tekijänoikeuden perustavat teokset on kuitenkin pidettävä erillään niin
sanottujen lähioikeuksien piiriin kuuluvista esityksistä. Esimerkiksi improvisoidussa performanssissa sen pohjana oleva teos nauttii tekijänoikeudellista suojaa ja esiintyjän esitys
nauttii esittävän taiteilijan lähioikeussuojaa (TekijäL 45 §). Lähioikeudet suojaavat teoksen
tai sen osan esittävien henkilöiden esitystä ennen kaikkea tallentamista ja uudelleen välittämistä vastaan pääosin samojen periaatteiden pohjalta kuin tekijänoikeudet suojaavat tekijää

251 Ollila 2004, s. 181.
252 Karo, Lavapuro & Mylly 2007, s. 12
253 KM 1990:34, s. 25. Viimeaikaisissa tekijänoikeuslainsäädäntöä koskevissa hallituksen esityksissä
tämä on toistettu hieman eri sanoin: esimerkiksi puhumalla tekijän luovan työn omaperäisestä
tuloksesta (HE 28/2004 vp, s.9). Tekijänoikeudellisen teoksen käsitteestä ks. myös Haarmann
2006, s. 43.
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teoksen käyttöä vastaan254. Koska esittävän taiteilijan lähioikeudet suojaavat pääsääntöisesti
kuitenkin vain jotakin tiettyä konkreettia esitystä, ne eivät sinänsä suojaa esittävää taiteilijaa jäljittelyltä. Näin ollen niihin ei käytännössä liity samanlaista uutta ilmaisua rajoittavaa
funktiota kuin varsinaisiin tekijänoikeuksiin, enkä sen johdosta käsittele tässä tutkimuksessa
lähioikeuksia kuin eräiltä yksittäisiltä osilta.
Lähioikeuksiin kuuluu eräs kuvataiteen kannalta keskeinen erityissäännös: tekijänoikeussuojaa vaille jäävän valokuvan suoja (TekijäL 49a §). Säännös otettiin tekijänoikeuslakiin
vuonna 1995, kun teoskynnyksen alittavia valokuvia koskenut laki oikeudesta valokuvaan
(valokuvaL 405/1961) kumottiin. Tekijänoikeuslain 49a §:n valokuvan suojaa koskeva
säännös luo teoskynnyksen alle jäävän valokuvan ottajalle tekijänoikeussuojaa muistuttavan
yksinoikeuden määrätä ottamansa valokuvan käytöstä. Käytännössä se siis säätää kaikki valokuvat yksinoikeuden piiriin huolimatta niiden itsenäisyyden ja omaperäisyyden asteesta.
Valokuvia koskeva erityissääntely suhteellistuu, kun otamme huomioon sen, että valokuvia lukuun ottamatta kuvataiteen teosten kohdalla tekijänoikeudellista teoskynnystä eli
teokselta edellytettyä itsenäisyyden ja omaperäisyyden astetta on totuttu pitämään alhaisena255. Samalla on muistettava, että niin tekijänoikeudellisen suojan kuin teoskynnyksen
alittavien valokuvien suojan kohteena on ainoastaan teoksen ilmiasu, muttei sen idea.
Ilmiasun ja idean erottaminen on tosin käytännössä mahdotonta esimerkiksi fotorealismin, maataiteen ja käsitetaiteen kohdalla256. Nämä taidemuodot osoittavat hyvin sen, kuinka
idea-ilmiasu erottelun soveltaminen käytäntöön voi olla ongelmallista. Samantyyppiseen
päätelmään päädytään helposti esimerkiksi useiden abstraktien maalausten kuten Kazimir
Malevitšin valkoisen neliön valkoisella pohjalla sisältävän Valkoista valkoisella (1918) ja readymade veistosten kuten Marcel Duchampin pisoaarin eli Suihkulähteen R. Muttin mukaan
(1917) kohdalla.
Tästä käsitteenmäärittelyn ongelmallisuudesta huolimatta meillä ei useinkaan ole näidenkään taidemuotojen kohdalla käytännössä ongelmia tunnistaa intuitiivisesti ikään kuin
idean ja ilmiasun väliin määrittyvää teosta. Teoksen tunnistaminen itsessään ei siis vaikuta
niin problemaattiselta kuin sen tunnusmerkkien sanallistaminen257. Tämä johtunee siitä,
254 Lähioikeuksista tarkemmin ks. Haarmann 2005, s. 265–292; Harenko, Niirainen & Tarkeila
2006, s. 367–438.
255 Kuvataiteen oikeuksia selvittänyt työryhmä (1984, s. 4) esimerkiksi korostaa, että jo yksin
kertainenkin piirustus tai maalaus osoittaa jo tekijänsä omaperäisyyttä ja ainutlaatuisuutta. Asiaa
koskevaa oikeuskäytäntöä ei kuitenkaan käytännössä ole, joten tämä usein esitetty väittämä
kuvataiteellisten teosten teoskynnyksen alhaisuudesta ei ole oikeuskäytännön todentama
kuten Haarmann (2005, s. 83) toteaa. Valokuvateosten osalta teoskynnystä on sen sijaan
totuttu pitämään teoskynnyksen alittavien valokuvien erityissuojasta (TekijäL 49a §) johtuen
huomattavan korkealla (Harenko, Niirainen & Tarkeila 2006, s. 429).
256 Leppämäki 2006, s. 31.
257 Sanallistamisen vaikeudesta kertoo hyvin muun muassa se, kuinka esimerkiksi Kristiina Harengon,
Valtteri Niirasen ja Pekka Tarkeilan Suomen tekijänoikeuslainsäädännön kommentaarissa
käyttämä määritelmä tekijänoikeussuojaa saavien elementtien tunnustamisesta kuvataiteen
teoksissa ei anna tosiasiassa oikeastaan mitään johtoa idean ja ilmiasun väliseen erittelyyn.
Heidän mukaansa ”kuvataiteen osalta [tekijänoikeus]suoja kohdistuu niihin, väri-, tekniikka- ja
muihin valintoihin, joilla tekijä on teoksensa tehnyt” (Harenko, Niiranen & Tarkeila, 2006 s.
15).
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että teoksen tunnistaminen perustuu pitkälti siitä saatuun kontekstisidonnaiseen kokonaisvaikutelmaan.
Tekijänoikeudellinen teoskäsite ei ole kuitenkaan sama asia kuin taiteellinen teoskäsite.
Kaikki taideteokset eivät siis välttämättä kuulu tekijänoikeuden piiriin, eivätkä kaikki tekijänoikeudelliset teokset ole taidetta. Esimerkiksi luonnon muovaamat objektit rajautuvat
tekijänoikeudellisen teoskäsitteen ulkopuolelle, sillä tekijänoikeudellinen teos edellyttää
jonkun luonnollisen henkilön (tekijän) panosta, eikä siis voi syntyä ilman tämän myötävaikutusta. Osa kuvataiteellista taideteoksista myös perustuu sellaiseen asetelmaan, joka vieroksuessaan tekijänoikeudellista teoskäsitystä ei saa lainkaan tekijänoikeussuojaa. Tällainen
ilmaisu pohjaa esimerkiksi ideoihin, käsitteisiin tai taiteen yhteyteen tuotuihin arkisiin esineisiin (readymade)258.
Tekijällä lainsäädännössä tarkoitetaan sitä ihmistä tai niitä ihmisiä, joiden luovan toiminnan tuloksena teos on syntynyt. Vaikka tekijän käsitettä onkin tekijänoikeuskirjallisuudessa pohdittu paikoin runsaasti, ei ainakaan kuvataiteellisten teosten kohdalla tekijyyden
määrittely ole toistaiseksi osoittautunut kovinkaan ongelmalliseksi. Kuvataiteellisen teoksen
kohdalla keskeisin rajanveto liittyy siihen, tuleeko kuvataiteellisen teoksen syntyyn vaikuttaneet avustajat käsittää teoksen tekijöiksi.
Tähän kysymykseen on vakiintuneesti vastattu kieltävästi, sillä teoskappaleen valmistaminen eli materiaalisen muodon antaminen teokselle ei ole sen luomista259. Ulkomaisessa
tekijänoikeusjuridiikassa ei ole nähty ongelmallisena edes sitä, että tekijyys myönnetään henkilölle, joka ei ole lainkaan osallistunut teoksen varsinaiseen valmistamiseen. Riittää, että
hän on sen luovan työn takana, jolla teoksen ilmiasu on määritelty.260 Esimerkiksi kuvataiteilija Jeff Koons on ollut ainoana tekijänä tekijänoikeusoikeudenkäyntien osapuolena sellaisten teosten kohdalla, joiden varsinaiseen valmistamiseen hän ei ole osallistunut välttämättä
muutoin kuin yleispiirteisiä ohjeita antamalla261.
Kun kaksi tai useampia henkilöitä on yhdessä luonut teoksen heidän osuuksiensa muodostamatta itsenäisiä teoksia, on kysymyksessä yhteisteos (TekijäL 6 §). Tällaisen yhteisteoksen tekijöillä on siihen tekijänoikeus yhteisesti ja heidän keskinäiset suhteensa on järjestettävissä sopimuksella. Tällaisen teoksen hyväksikäyttöön on saatava kaikkien tekijöiden
suostumus, elleivät tekijät ole keskenään toisin sopineet.

258 Karo 2007, s. 235.
259 Teoskynnyksen alle jäävien eli tekijänoikeuslain 49a §:n piiriin kuuluvien valokuvien suojan
haltijaksi katsotaan kuitenkin vakiintuneesti ”laukaisinta painanut henkilö”. Näin ollen
Tekijänoikeuslain 49a §:n piiriin kuuluvien valokuvien kohdalla tekijyyden määrittymistä on
arvioitu toisin kuin tekijänoikeussuojaa nauttivien kuvataiteen teosten kohdalla. Esimerkiksi
tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1991:6 niin valokuvan ottohetken valinnut, objektiivin
valinnut kuin valotusajan valinnut henkilö katsottiin tuon valokuvan oikeudenhaltijoiksi.
260 Hieman toisin kuitenkin KM 1991:33, s. 57, jonka mukaan teoksen ”ideoijaa” ei pidetä tekijänä,
mikäli teoksen konkreettinen hahmo on jonkun muun luovan panoksen tulosta.
261 Ks. Rogers v. Koons 960 F.2d 301 (1992), jossa oli kysymys veistoksesta, jonka valmistamiseen
Koons oli osallistunut ainoastaan esittämällä melko suuripiirteisen suunnitelman (tilauksen)
teoksen varsinaisesta valmistamisesta vastanneille ikään kuin alihankkijoina toimineille henki
löille.
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**
Tekijänoikeus perustaa tekijälle lähtökohtaisesti yksinomaisen oikeuden määrätä teoksensa
valmistamisesta, julkistamisesta ja saattamisesta yleisön saataviin (TekijäL 2 §). Tekijänoikeuden taiteellista ilmaisua rajoittavan funktion osalta tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, että
tekijällä on valta kieltää muilta hänen teokseensa liittyvien teoskappaleiden valmistaminen,
millä tarkoitetaan kaikenlaista fyysisen muodon antamista teokselle eli toisin sanoen sen fikseeraamista minkälaiselle alustalle tahansa.
Tekijän yksinoikeus ei käsitä ainoastaan alkuperäisen teoskappaleen valmistamista, vaan
ulottuu myös sen kopioimiseen muuttamattomana ja muutettuna niin samassa kuin toisessa
taiteenlajissa niin samaa kuin jotakin muuta tekotapaa käyttäen262. Tekijänoikeus suojaa
koko teoksen ohella myös sen osaa edellyttäen, että tuo osa täyttää itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimukset (ks. TekijäL 2 §). Suoja ulottuu teoksen kaikenlaiseen käyttöön eli myös
käyttöön kaikentyyppisissä johdannaisissa käyttötarkoituksissa riippumatta siitä, ovatko ne
tekijän kanssa kilpailevia.
Teoskynnyksen alle jäävien eli tekijänoikeuslain 49a §:n piiriin kuuluvien valokuvien
osalta yksinoikeus on kuitenkin hieman rajatumpi johtuen siitä, että tekijänoikeuslain 49a
§:n perustamien oikeuksien luettelo on aavistuksen tekijänoikeuslain 2.1 §:n perustamien
oikeuksien luetteloa rajatumpi. Näin ollen tavallisen valokuvan ottaneella on ainoastaan
oikeus määrätä valokuvansa kappaleiden valmistamisesta ja saattamisesta yleisön saataviin.
Sen sijaan hänellä ei ole oikeutta määrätä kappaleen valmistamisesta toisessa taidelajissa tai
toista tekotapaa käyttäen. Niinpä teoskynnyksen alittavan valokuvan haltija ei voi estää esimerkiksi öljyvärimaalauksen tekemistä valokuvasta263, mikä luonnollisesti asettaa valokuvaa
ilmaisuvälineenä käyttävät taiteilijat eri asemaan suhteessa muihin tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvia teoksia valmistaviin taiteilijoihin etenkin sellaisessa tilanteessa, jossa valokuvien teoskynnys asettuu korkealle.
Tekijänoikeuden kesto on ajallisesti rajattu. Se alkaa, kun teos on luotu, ja on pääsääntöisesti voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuoden päättymisestä (TekijäL 43
§). Yhteisteoksen kohdalla aika luetaan viimeksi kuolleen tekijän kuolemasta. Tuntemattoman tekijän julkaistun teoksen tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta sen julkaisuvuodesta ja
julkistamattoman teoksen tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta sen luomisvuodesta.264 Tekijänoikeuslain 49a §:n mukaista suojaa saavien teoskynnyksen alittavien valokuvien kohdalla
suoja on voimassa 50 vuotta valokuvan valmistamisvuoden päättymisestä265.

262 Epäitsenäisen muunnelman (TekijäL 4.1 §) kohdalla muunnelman käyttämiseen vaaditaan niin
alkuperäisteoksen tekijän kuin muunnelman tekijän suostumus.
263 Harenko, Niirainen & Tarkeila 2006, s. 432.
264 Tekijänoikeuden kestoon liittyy eräitä vähämerkityksellisiä poikkeuksia (esim. suoja-aika
direktiiviin 93/98/ETY pohjautuva editio principeps -suoja), joita en katso tarkoituksen
mukaiseksi käsitellä tässä työssä. Niistä ks. Haarmann 2005, s. 244–251.
265 Valmistamisvuodella viitataan siihen vuoteen, jolloin ”painettiin nappia”, eikä se siis liity
mitenkään esimerkiksi siihen hetkeen, jolloin valokuva vedostettiin (ks. Harenko, Niirainen &
Tarkeila 2006, s. 435).
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Edellä sanotun perusteella vaikuttaa siltä, että tekijänoikeussääntely estää tehokkaasti ja
melko pitkäaikaisesti toisaalta aiempien taiteellisten teosten kopioinnin kuin myös niiden
käytön johdannaisissa käyttötarkoituksissa eli osana uusia teoksia. Asia ei kuitenkaan ole
aivan näin yksioikoinen. Ensinnäkin tekijänoikeudenhaltija voi aina vastiketta vastaan tai
täysin vastikkeetta antaa oikeuden teoksensa käyttöön. Hän voi myös luovuttaa taloudelliset
tekijänoikeutensa joko kokonaan tai osittain. Tämän lisäksi tekijänoikeuksien perustamaa
yksinoikeutta rajoittavat tekijänoikeuslain mukaiset rajoitukset eli vapaa hyväksikäyttöoikeus, pakkolisenssijärjestelmä ja sopimuslisenssijärjestelmä sekä tekijänoikeuden taiteelliseen
toimintaan kohdistuvien rajoitusten kannalta vielä näitäkin merkityksellisempi niin sanottu
vapaan muuntelun periaate (TekijäL 4.2 §). Oikea kuva tekijänoikeuden perustaman yksinoikeuden taiteellista ilmaisua rajoittavasta luonteesta muodostuukin vasta, kun näiden yksinoikeuden rajoitusten vaikutuksia tekijänoikeuden perustamaan yksinoikeuteen on tarkasteltu.

3.4.2 Tekijän yksinoikeuden rajoitukset
Yksinoikeutta rajoittaa ensinnäkin jokaisella oleva oikeus valmistaa julkistetusta teoksesta
muutama kappale yksityistä käyttöään varten (TekijäL 12.1 §). Yksityisellä käytöllä viitataan tällöin kaikentyyppiseen yksityisessä piirissä tapahtuvaan käyttöön, oli sen motiivina
mikä tahansa266. Kuvataiteen teosten osalta yksityiseen käyttöön tapahtuvaa kappaleen valmistamista rajoittaa kuitenkin se, että tekijänoikeuslain 12.3 §:n mukaan kuvanveistoksen
kappaleen valmistaminen ja muun taideteoksen jäljentäminen taiteellisin menetelmin on
kuitenkin tehtävä itse eli sitä ei saa antaa ulkopuolisen tehtäväksi.
Yksityistä käyttöä koskeva tekijän yksinoikeuden rajoitussäännös sallii siis sen, että taiteilija voi esimerkiksi harjoitellakseen jäljentää toisen taiteilijan tekemän taideteoksen tai sen
osan, joka sekin ollessaan itsenäinen ja omaperäinen katsotaan tekijänoikeussuojaa nauttivaksi teokseksi267. Säännös ei kuitenkaan salli tällaisten jäljennösten valmistamista ansiotarkoituksessa, eikä myöskään minkäänlaista tilauksesta tapahtuvaa jäljentämistä268. Näin ollen
sen tekijän yksinoikeutta rajoittava merkitys jää ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan kannalta vähäiseksi.
Samaan tapaan ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan kannalta vähämerkityksellisiksi jäävät tekijänoikeuslain 25 §:n ja 25a §:n taideteosten kuvaamista koskevat erityissäännökset. Tekijänoikeuslain 25 § sallii (1) taideteoksen kuvaamisen ns. kuvasittaattina osana
arvostelevaa tai tieteellistä esitystä sekä (2) sanomalehdessä tai aikakauskirjassa päiväntapah-

266 Ks. HE 70/1980 vp, s. 86.
267 Tämäntyyppinen toiminta ei ole missään tapauksessa tekijänoikeudellisessa mielessä taiteilijan
ammattitoimintaa vaan sen sijaan säännöksessä tarkoitettua yksityistä käyttöä kuten tekijän
oikeuskomitea on I osamietinnössään todennut (KM 1980:12, s. 87 ja 98). Ks. myös KM 1953:5,
s. 54.
268 Tilauksesta tehtävän jäljentämisen kieltoa perustellaan sillä, että se voi ratkaisevasti alentaa
joidenkin alkuperäisteoksen tehneen taiteilijan itsensä valmistamien teoskappaleiden arvoa
(KM 1991:33, s. 60).

Kuvataiteellista toimintaa rajoittava sääntely

133

tumaa selostettaessa, ellei kuvaa ole alun perin tarkoitettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa julkaistavaksi. Tämän osalta on huomattava, että arvosteleva esitys voi olla muodoltaan
taiteellinen esitys269.
Tekijänoikeuslain 25a § sallii vastaavasti taideteoksen kuvaamisen (1) näyttely- tai kokoelmaluetteloon, (2) julkiselle paikalle pysyväisesti asetetun taideteoksen kuvaamisen, jos se
ei ole kuvan pääaiheena, sekä (3) rakennuksen kuvaamisen. Ammattitaiteilijan taiteelliselle
toiminnalle ovat merkityksellisiä lähinnä kaksi jälkimmäistä kohtaa. Näistä ensin mainittu
sallii taideteoksen sisällyttämisen maisemakuvauksen, jossa se ei ole pääaiheena270. Jäljempänä mainittu sallii rakennusten, laivojen, siltojen, kaivojen ja vastaavien kaikenlaisen kuvaamisen. Se ei kuitenkaan salli näiden osana olevien taideteosten kuvaamista itsenäisinä objekteina271.
Edellisiä merkittävämpi tekijänoikeuden perustaman yksinoikeuden rajoitus on tekijänoikeuslain 22 §:n mukainen siteerausoikeus, joka koskettaa edellä käsitellyistä tekijänoikeuslain 25 §:stä ja 25a §:stä huolimatta taideteoksia aivan yhtäläisesti kuin muitakin
tekijänoikeuden suojaamia teoksia. Kuvataiteen oikeuksia käsitellessään tekijänoikeuskomitea nimittäin katsoi nimenomaisesti, että myös kuvataiteen alalla tekijänoikeuslain 22 §:n
mukaisten sitaattien käyttö tulee sallia taiteellisen ilmaisuvapauden ja luomisprosessin apuvälineenä.272
Siteerausoikeuden perusteella julkaistusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti
ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Tämä mahdollistaa teosten välisen
dialogin. Hyvän tavan mukaisuudella tarkoitetaan toisaalta sitä, että sitaatti tulee ottaa tekijän moraalisiin oikeuksiin kuuluvaa respektioikeutta (TekijäL 3.2 §) kunnioittaen ja että sen
tulee olla asiallisesti perusteltu.
Respektioikeuden kunnioittaminen merkitsee sitä, että sitaattia ei saateta esiin tekijän
taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavassa muodossa tai yhteydessä273. Sitaatilta
edellytetyn perusteltavuuden on oikeuskirjallisuudessa katsottu merkitsevän sitä, että siteerauksen tulee olla apuna henkisessä luomistyössä, jonka lopputulokseen sisältyy jotakin täy-

269 Teoksesta on kuitenkin aina käytävä ilmi sen arvostelevuus eli sitaatin on täytettävä jonkinlainen
arvosteluun liittyvä vetoamisfunktio ollakseen sallittu. Ks. tekijänoikeusneuvoston lausunto
1987:17. T.M. Kivimäki on tekijänoikeuslainkommentaarissaan korostanut sitä, että teoksessa
on tekstin oltava pääasia (Kivimäki 1966, s. 86). Tämä kanta on myöhemmin implisiittisesti
toistettu säännöksen uudistamiseen liittyneissä lainvalmisteluasiakirjoissa (ks. HE 287/1994,
vp. s. 195) ja kommentaareissa (Haarmann 2005, s. 208). Itse suhtaudun kantaan kriittisesti, sillä
nähdäkseni vetoamisfunktio voi täyttyä jo esimerkiksi vailla minkäänlaista sanallista ilmaisua
olevan arvostelevan pilakuvan tai muun vastaavan kuvallisen esityksen kohdalla.
270 HE 287/1994 vp, s. 75.
271 Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1993:21.
272 Tekijänoikeuslain 25 § ja 25a § eivät siis ole sellaisia lex specialis -säännöksiä, jotka sulkisivat
taideteokset pois lain 22 §:n soveltamispiiristä (KM 1991:33, s. 78–79). Ks. myös
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1993:21.
273 Haarmannin (2005, s. 144–147 ja 190) mukaan tekijäkunniaa loukataan esimerkiksi silloin,
kun tietyn ideologian mukainen teos tai sen osa esitetään vailla parodia- tai satiiritarkoitusta
vastakkaista ideologiaa esittävässä yhteydessä taikka kun sitaatti katkaistaan ”sopivasta kohdasta”.
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sin uutta274. Kristiina Harenko, Valtteri Niiranen ja Pekka Tarkeila ovat katsoneet tämän
merkitsevän muun muassa sitä, ettei pelkän sisällöllisen tai visuaalisen lisäarvon tuottaminen omaan teokseen toisen teosta lainaamalla ole hyvän tavan mukaista lainaamista275.
Sitaatti voi olla suhteellisen laaja, kunhan se on otettu tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuten Lapualaisoopperaa koskenut korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1971 II
44 osoittaa. Vaikka ratkaisu koskeekin kirjallisen teoksen käyttämisestä osana näyttämöteosta, antaa se analogisesti osviittaa siitä millaisessa tilanteessa kuvataiteen alueella taideteoksen osan tai eräissä tapauksissa jopa koko teoksen käyttö esimerkiksi osana kollaasiteosta
on katsottava sallituksi276. Samaten se osoittaa hyvin sen, ettei lainatun osan lähdettä ole
välttämätöntä mainita, mikäli mainitsematta jättäminen on sitaatin käyttötavan puitteissa
perusteltua.
KKO 1971 II 44
Arvo Salon näytelmäkäsikirjoituksen Lapualaisooppera tekstistä noin 10 % on peräisin Artturi Vuorimaan kirjoittamasta teoksesta Kolme kuukautta Kosolassa. Koska Salon tarkoituksena oli saattaa Vuorimaan teoksesta ilmenevä aatteellinen ja yhteiskunnallinen näkemys
arvostelun kohteeksi, ei hänen katsottu, ottaen huomioon teosten lajien erilaisuus, ottaneen
lainauksia laajemmalti kuin sanottu tarkoitus oli edellyttänyt. Sitä, ettei teoksessa mainittu
lähdeteosta, ei lainauksen tarkoituksen ja lainausten pääasiallisen käyttötavan vuoksi pidetty
hyvän tavan vastaisena eikä lainaamista muutoinkaan Vuorimaan tekijänoikeutta loukkaavana.

Pelkästään sitaateista koostuviin teoksiin on kuitenkin suhtauduttu varauksella277. Scratchtekniikalla toteutettua videoteosta koskeneessa lausunnossaan Tekijänoikeusneuvosto katsoi,
että tuontyyppisessä teoksessa on lähtökohtaisesti kyse tekijänoikeuslain 5 §:n mukaisesta
teoksia yhdistelemällä luodusta kokoomateoksesta ei tekijänoikeuslain 22 §:n mukaisesta
sitaatista, lain 25 §:n mukaisesta kuvasitaatista taikka lain 4.2 §:n mukaisesta vapaasta muuntelusta278.
Lausunnon ilmentämä tulkintalinja on kuitenkin kritiikille altis. Ensinnäkin se tuntuu
heijastelevan ajattelumaailmaa, jossa teosten digitaaliseen uusiokäyttöön ja tietoyhteiskunnalle ominaisiin käyttötapoihin suhtaudutaan kriittisemmin kuin teosten perinteisempään
käyttöön. Tämä on ristiriidassa ilmaisunvapauden lähtökohtaisen välineutraalisuuden
kanssa. Toisekseen tulkintalinja ei ota huomioon sitä, että scratch-videoiden tyyppiset teokset poikkeavat vahvasti alkuperäisteoksista, vaikka ne olisikin keinotekoisesti purettavissa
useiksi muiksi tekijänoikeudellisesti suojatuiksi teoksiksi.

274 Kivimäki 1966, s. 84; Haarmann 2005, s. 188–193; Oesch 1984.
275 Harenko, Niirainen & Tarkeila 2006, s. 176.
276 Tarkoituksenmukaista koko teoksen siteeraamista voi olla esimerkiksi sellaisen teoksen, joka ei
ole paloiteltavissa osiin, sijoittaminen osaksi uutta teosta, joskin useimmiten tämäntyyppinen
käyttö tullee arvioitavaksi sitaattioikeuden sijaan vapaan muuntelun periaatteen (TekijäL 4.2 §)
puitteissa kuten kollaasi- ja montaasiteosten koostaminen muutoinkin.
277 Haarmann 2005, s. 189.
278 Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2002:7. On syytä huomata, että tekijänoikeusneuvosto
antoi lausuntonsa täysin abstraktilla tasolla, sillä lausuntopyyntöön ei liittynyt minkäänlaista
esimerkkinä ollutta teosta.
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Taiteellisen työn kannalta kaikkein merkittävin tekijänoikeuden perustaman yksinoikeuden rajoitus on tekijänoikeuslain 4.2 §:ään kirjattu vapaan muuntelun periaate. Sen mukaan
jos joku on vapaasti muuttaen saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, ei hänen tekijänoikeutensa riipu tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen. Yhdessä edellä käsitellyn sitaattioikeuden kanssa säännös muodostaa taideteosten välisen dialogisuhteen sallittavuuden ytimen
purkaen sitä jännitettä, jota yksinoikeuden muodossa ilmenevän tekijänoikeuden ja puuttumattomuuden periaatteen välillä ilmenee.
T.M. Kivimäen klassikkomääritelmän mukaan vapaa muunnelma on käsillä silloin, kun
teos synnyttää näkijässään vaikutelman siitä, että alkuperäisen teoksen tekijän persoonallisuus ei enää hallitse uutta teosta.279 Tämä tarkoittaa, että teoksen tyylilajin ja ennen kaikkea sen tekijänsä omaperäisyyttä ilmentävien elementtien muunteleminen tekee teoksesta
uuden. Asiaan liittyvää suomalaista oikeuskäytäntöä valaisee hyvin korkeimman oikeuden
ratkaisu KKO 1979 II 64. Siinä korkein oikeus katsoi, että valokuvan perusteella tehdyn
maalauksen itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä oli arvioitava kokonaisvaikutelman perusteella.
Ratkaisu kertoo siitä, että taiteilijan työn itsenäisyys ei viime kädessä riipu siitä, onko hän
maalannut jotakin esittävää aiemman teoksen pohjalta vai ulkomuistista280.
KKO 1979 II 64
B oli kertonut maalanneensa taulun käyttäen esikuvanaan A:n ottamaa ja valmistamaa valokuvaa, jossa talon pihassa seisoskeli viiden lapsen ryhmä. Kun maalausta ja valokuvaa verrattiin toisiinsa, oli muun muassa lasten asentojen, vaatetuksen ja osaksi taustan osoittamien
huomattavien yhtäläisyyksien perusteella ilmeistä, ettei maalaus voinut syntyä valokuvasta
riippumatta. Toisaalta maalauksen ja valokuvan välillä oli myös olennaisia eroavuuksia esimerkiksi lasten ilmeissä ja siinä, ettei maalaus ollut valokuvan tapaan yksityiskohtia tarkasti
kuvaava. Huomioon ottaen, ettei A:n oikeus valmistamaansa valokuvaan koskenut sen aihetta
ja että maalauksen ja valokuvan valmistusmenetelmien erilaisuudesta johtuen kuvainnollisesti
vähäisetkin eroavuudet vaikuttivat olennaisesti kokonaisvaikutelmaan, KKO ei pitänyt B:n
maalausta A:n valokuvan kappaleena vaan valokuvan pohjalta syntyneenä itsenäisenä teoksena.281

Tapaus ja vastaavantyyppiset ulkomaiset oikeustapaukset282 osoittavat sen, kuinka muunnelman itsenäisyyden eli alkuteoksesta irtoamisen selvittämisessä on jouduttu käytännössä turvautumaan pitkälti tuomioistuimen jäsenten omaan visuaaliseen kokemukseen, jota täydentävät
eri ratkaisuvaihtoehtojen yleisiä seurauksia kulloinkin esillä olevan tilanteen kannalta tarkaste-

279 Kivimäki 1948, s. 106–107.
280 Ks. Kemppinen 1979, s. 120.
281 Tapaus on erillisen valokuvalain (laki oikeudesta valokuvaan 495/1961) ajalta. Ratkaisu on
näin ollen tehty valokuvalain 1 §:n ja tekijäL:n 4.2 §:n nojalla. Kysymys liittyy siis nykyisessä
systematiikassa teoskynnyksen alittavan valokuvan suojaan (TekijäL 49a §). Ratkaisussa käytetty
argumentaatio itsenäisyyden ja omaperäisyyden arvioimisesta soveltuu kuitenkin hyvin myös
tavanomaisen tekijänoikeuden suojaamien teosten arviointiin. Ks. myös valokuvasta tehtyä
maalausta koskeva tekijänoikeusneuvoston lausunto 2004:3, jossa tekijänoikeusneuvosto toteaa,
että maalauksen on ollakseen valokuvan kappale oltava hyvin tarkka kopio valokuvasta.
282 Esim. yhdysvaltalaiset tapaukset Rogers v. Koons 960 F.2d 301 (1992); Blanch v. Koons 467 F.3d
244 (2006); Leibovitz v. Paramount Pictures 137 F.3d 109 (1998) sekä ruotsalainen tapaus HD
B967-87 (Nytt Juridisk Arkiv 1989 s. 315).
136

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

levat reaaliset argumentit283. Tällöin vapaan muuntelun periaatteen kannalta erityisen ongelmallisiksi ovat ulkomaisessa oikeuskäytännössä osoittautuneet Kazimir Malevitšin valkoisen
neliön valkoisella pohjalla käsittävän Valkoista valkoisella (1918) teoksen kaltaiset tyyliltään
pelkistetyt kuvataiteen teokset284 sekä pop-taiteen teokset. Näistä jälkimmäisiä koskevat
tunnetuimmat ulkomaiset oikeustapaukset liittyvät kuvataiteilija Jeff Koonsin teoksiin.
Kaikkein tunnetuin on hänen String of Puppies teokseen liittyvä yhdysvaltalainen oikeustapaus Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (1992), jossa kokonaisvaikutelman pohjalta päädytään
toisenlaiseen lopputulemaan kuin ratkaisussa KKO 1979 II 64.
Rogers v. Koons 960 F.2d 301 (1992)
Ammattivalokuvaaja Rogers oli ottanut valokuvan pariskunnasta, jonka syli oli täynnä koiranpentuja. Valokuvasta oli Rogersin suostumuksella valmistettu postikortteja. Kuvataiteilija
Koons oli valmistanut postikorttia mallina käyttäen kolmiulotteisen veistoksen, joka muistutti liki täysin valokuvaa. Veistoksen eräitä yksityiskohtia, esimerkiksi koiranpentujen neniä,
oli kuitenkin tarkoituksellisesti ylikorostettu. Arvioituaan teoksien antamia kokonaisvaikutelmia keskenään tuomioistuin katsoi, että Koons oli rikkonut Rogersin tekijänoikeutta.

Rainer Oesch on katsonut, että taiteellisten teosten kohdalla on niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa oikeuskäytännössä omaksuttu ajattelutapa, jossa epäselvissä tilanteissa asetutaan
mieluummin vapaan luomisen mahdollistamisen kuin yksinoikeuden tukemisen kannelle.
Vaikka ulkomainen oikeuskäytäntö sisältää suhteellisen paljon esimerkiksi Rogers v. Koons
-ratkaisun kaltaisia Oeschin analyysiä vastaan puhuvia tuomioistuinratkaisuja ja on siten
luonteeltaan ennen kaikkea erittäin tilanneherkkä, on sinänsä helppo yhtyä Oeschin näkemykseen siitä, että tämäntyyppinen lähtökohta on usein paitsi sananvapauden myös kilpailunvapauden ja samalla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.285
Parodisen ja satiirisen muuntelun286 on oikeuskirjallisuudessa nähty nauttivan aivan erityistä vapautta. Tätä on perusteltu sillä, että näissä tilanteissa alkuperäisen teoksen ja uuden
teoksen tarkoitukset poikkeavat toisistaan, eivätkä teokset näin ollen kilpaile keskenään.287

283 Oivallisen kotimaisen esimerkin tämäntyyppisestä argumentaatiosta tarjoaa myös kahden samaa
hiihtäjää hiihtämässä esittävän veistoksen samuuden arviointia koskeva tekijänoikeusneuvoston
lausunto 1995:12. Ks. myös Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2004:3.
284 Pelkistettyyn abstraktiin kuvataiteeseen liittyviä kysymyksiä ovat käsitelleet lähemmin esimer
kiksi Degginger (1987) ja Strowel (1990). Suomessa ei ole esiintynyt tämäntyyppisiä kuvataiteen
teoksia koskevia oikeusprosesseja. Näin ollen suomalaisen oikeuskäytännön suhde pelkistettyyn
abstraktiin kuvataiteeseen on avoin.
285 Oesch 1993, s. 210–211. Ulkomaisesta oikeuskäytännöstä esim. Macmillan 2005.
286 Parodisessa ja satiirisessa muuntelussa alkuperäisen teoksen sisäinen muoto pysyy uudessa
teoksessa muuttumattomana, mutta saa arvostelevan tai ivailevan ulkoisen muodon (vrt.
Hietanen 2009, s. 149). Parodiamuodon analyysin osalta ks. myös Ruotsin korkeimman
oikeuden Mikko Mallikas -tapaus (HD T4739-04), joka on erittäin relevantti Suomen oikeuden
kannalta, sillä siinä sovelletut Ruotsin tekijänoikeuslain säännökset ovat sisällöltään yhtenevät
Suomen tekijänoikeuslain säännösten kanssa. Tapauksessa katsottiin, että oikeudenmukaisuuden
perikuvana tunnetuksi tulleen Mikko Mallikas hahmon ruotsinkieliseen nimeen Alfons tanskan
kielessä liittyvää huumekauppiaskonnotaatiota sai käyttää hyväksi Mikko Mallikas hahmoa
parodioineessa radio-ohjelmassa.
287 Ks. Haarmann 2005, s. 67.
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Tämä kilpailunäkökohtiin kiinnittyvä perustelu ei toimi nähdäkseni kovin hyvin kuvataiteen alueella, jossa parodioiva teos useimmiten kilpailee samalla esteettisen merkityksenannon kentällä kuin sen kohteena oleva teos. Parodian ja satiirin vapautta olisikin ehkä parempi
perustella kiinnittämällä huomio siihen, kuinka parodian kohteena oleva teos ja parodioiva
teos välittävät toisistaan poikkeavaa vaikkakin dialogisessa suhteessa keskenään olevaa sanomaa, jonka rajoittamista ei ole pidettävä viestinnän moniarvoisuuden turvaamisen kannalta
yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena288.
Parodisen kuvataiteellisen ilmaisun kohdalla on ulkomaisessa oikeuskäytännössä liikuttu
hyvin usein alueella, jossa taiteellinen ilmaisu on kohdannut tekijänoikeuslainsäädännön
ohella myös tavaramerkkilainsäädännön, sillä etenkin jonkin tuotteen tai yrityksen brändiä
parodioiva taideilmaisu ajautuu helposti vastakkain tavaramerkkilainsäädännön kanssa ja
brändiin liittyvät graafiset merkit saavat usein suojaa sekä tekijänoikeudellisina teoksina että
tavaramerkkeinä. Lähtökohtaisesti tavaramerkkiparodian arviointi ei kuitenkaan eroa tekijänoikeudellisen parodian arvioinnista, mikäli tavaramerkin suoja-alan laajuutta koskevat
erityiskysymykset sivuutetaan. Hyvän esimerkin tavaramerkkioikeudellisen ulottuvuuden
omaavasta kuvataiteellisesta parodiasta tarjoaa yhdysvaltalainen oikeustapaus Mattel v. Walking Mountain Productions 353 F.3d 792 (2003)289.
Mattel v. Walking Mountain Productions 353 F.3d 792 (2003)
Valokuvataiteilija Thomas Forsythe valmisti kaikkiaan 78 valokuvaa käsittävän teossarjan
Food Chain Barbie, jossa Barbie-nukkeja esiintyi useissa absurdeissa ja osin seksuaalisissa asetelmissa. Esimerkiksi valokuvassa Fondue á la Barbie Barbie-nukkejen päitä kastetaan fonduepataan. Forsythen mukaan Barbie-nukkeihin sisältynyt suuri symboliarvo teki niistä erittäin
otollisia käytettäväksi kulutuskulttuurin kritisointiin. Mattel, joka omistaa tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden Barbie-nukkeen, nosti Forsytheä vastaan yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa kanteen tekijän- ja tavaramerkkioikeusloukkauksista. Tuomioistuin hylkäsi
kanteen, sillä Forsythe käytti barbiennukkea onnistuneesti parodioimaan sitä, minkä symboliksi nukke oli yhteiskunnassa yleisesti tullut.

Suomessa vastaavankaltaisen esimerkin tavaramerkkioikeudellisen ulottuvuuden omaavasta
kuvataiteellisesta ilmaisusta tarjoavat kuvataiteilija Jani Leinosen mainospakkausvariaatiot
vuosilta 2007–2008. Leinonen muokkasi teoksissaan Elovena-pakkausta siten, että Elovenatyttöön tavaramerkkioikeuden omaava Raisio yhtiöt lähestyi taiteilijaa kirjeitse väittäen
hänen syyllistyneen tavaramerkkiloukkaukseen. Asia ei kuitenkaan edennyt kirjeiden vaihtoa pidemmälle. Leinosen tapaus osoittaa kuitenkin hyvin sen, että periaatteessa tavaramerkkejä suojaavaan tavaramerkkilakiin (7/1964) sisältyy samankaltainen taiteellisen ilmaisun
vapauden ja tietyntyyppisten kuvastojen käytön yksinoikeuksiin liittyvä jännite kuin tekijänoikeuslainsäädännön ja vapaan taiteellisen ilmaisun välille on piirrettävissä.
**
288 Vrt. Hietanen 2009; Bruun 2006.
289 Tapaus muistuttaa läheisesti Aqua-yhtyeen Barbie Girl kappaletta koskenutta ratkaisua Mattel
v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002). Ratkaisusta katsottiin, että koska kappale pyrki
parodioimaan sellaista maailmankuvaa, jota Barbie-nuken katsottiin yleisesti edustavan, ei se näin
ollen fair use –doktriinin perusteella rikkonut Mattelin tavaramerkkioikeutta Barbie-nukkeen.
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Edellä käsitelty osoittaa sen kuinka tekijänoikeus ilmentää erittäin hyvin sitä ilmaisunvapauden perusoikeussisällön antinomiaa, jossa saman perusoikeuden torjuntaoikeudellinen ja
turvaamisoikeudellinen komponentti asettuvat vastakkain. Erittäin haasteelliseksi punnintatilanteeksi tämän perusoikeusnormin sisäisen kollision tekee se, että tekijänoikeudellisissa
kysymyksissä vastakkain olevat näkökannat hakevat usein oikeutuksensa sellaisista hyvin
erityyppisistä oikeusinstituutioista kuten yhteiskunnan kulttuurisista eduista ja omistusoikeuden käsitteestä.
Kuvataiteelliseen ilmaisuun liittyvässä tekijänoikeusajattelussa etenkin omaisuudensuojan (PeL 15 §) torjuntaoikeudellinen ulottuvuus ja ilmaisunvapauden (PeL 12 § ja 16.3 §)
turvaamisoikeudellinen ulottuvuus legitimoivat usein yhdessä sellaisia rajoittamishakuisia
kontrollitoimia, jotka asettuvat vastoin ilmaisunvapauden torjuntaoikeudellisesta ulottuvuudesta kumpuavaa puuttumattomuuden periaatetta. Tällöin normien tulkinnassa etenkin ajatus jokaisen lähtökohtaisesta oikeudesta kulttuuriin ja sen kehittämiseen voi helposti
jäädä taloudellisten intressien puolustamiseen kiinnittyvän argumentaation varjoon.
Osaltaan tämä johtunee Suomen oikeuskulttuuriin vakiintuneesta tavasta hahmottaa
tekijänoikeuden perusoikeussuoja ennen kaikkea omaisuudensuojan kautta290. Itse suhtaudun niin tekijänoikeuden toimintaympäristössä kuin perusoikeuksien oikeudellisessa
asemassa tapahtuneiden muutosten jälkeen kriittisesti tähän asetelmaan. Tekijänoikeuden
perusoikeusasetelma hahmottuu näet hyvin eritavalla esimerkiksi tss-sopimuksen 15 artiklan
kautta. Siinä tieteellisten, kirjallisten ja taiteellisten tuotteiden tekijöiden etujen suojaaminen on sijoitettu kiinteäksi osaksi säännöskokonaisuutta, joka turvaa muun muassa jokaisen oikeutta ottaa osaa kulttuurielämään sekä päästä osalliseksi tieteen kehityksestä ja jossa
sitoudutaan turvaamaan tieteellisen tutkimuksen ja luovan toiminnan vapautta.
Nykyistä tekijänoikeusjärjestelmää onkin perusoikeusnäkökulmasta kritisoitu ennen
kaikkea siitä, ettei sen pontimena vaikuta olevan enää kuin korkeintaan retorisella tasolla
henkisen luomistyön edistäminen. Tässä kritiikissä tekijänoikeuden väitetään muodostuneen oikeusinstituutioksi, joka ensisijaisesti turvaa ja vahvistaa yhä harvemman ja vaikutusvaltaisemman oikeudenhaltijajoukon oikeudellista ja vallankäytöllistä asemaa.291 Tämän
muutoksen taustalla on ennen kaikkea tekijänoikeuden viime vuosikymmenten aikana
tapahtunut muuntuminen kulttuuripolitiikasta etääntyneeksi vaihtoarvoiseksi varallisuusoikeudeksi292.
Puuttumattomuuden periaatteeseen liittyvästä perusoikeusnäkökulmasta erityisen
ongelmallista on tällöin se, ettei tekijänoikeus rajoita vain koko teoksen kopiointia ja kohdistu vain tekijänoikeudenhaltijan kanssa kilpailevaan toimintaan, vaan sen sijaan sen avulla
voidaan kieltää myös teoksen hyväksikäyttö johdannaisissa käyttötarkoituksissa, jotka eivät
kilpaile tekijänoikeuden haltijan harjoittaman toiminnan kanssa293. Tuomas Myllyn mukaan

290 Pekka Länsinevan (2002, s. 183) mukaan Suomessa tekijänoikeus on etenkin perustuslakivalio
kunnan lausuntokäytännössä liitetty pääosin omaisuudensuojaan.
291 Lavapuro 2007, s. 167–168.
292 Haarmann & Mäenpää 2006, s. 673–674.
293 Ks. Mylly 2004, s. 237 ja Koillinen & Lavapuro 2002, s. 344.
Kuvataiteellista toimintaa rajoittava sääntely

139

tekijänoikeus voi muodostua tällöin tehokkaaksi esteeksi esimerkiksi yhdistelevien taidemuotojen kehittymiselle294.
Mylly kysyykin onko tekijänoikeutta perusteltua soveltaa samalla tavalla silloin, kun
tarkoituksena ei ole tekijänoikeuden haltijan kanssa kilpaileva toiminta, vaan teoksen osan
muuntelu ja yhdistely uudessa johdonnaisessa tilanteessa295. Puuttumattomuuden periaatteen näkökulmasta vastaus on: ei ole. Perusoikeusmyönteisten tekijänoikeuslainsäädännön
yksinoikeusrajoitusten tulkintojen tuleekin ottaa huomioon tekijänoikeuden suojaamien
teosten käyttötilanteiden erot296. Näin tekijänoikeuden ja puuttumattomuuden periaatteen
välinen perusoikeusherkkä kollisio on parhaiten purettavissa.
Puuttumattomuuden periaatteen näkökulmasta tekijänoikeuslainsäädännön tulkintaperiaatteiksi ei siis näin ollen pitäisi omaksua sellaisia tietyt argumentit eräänlaisiksi erittäin painaviksi meta-argumenteiksi korottavia lähtökohtia, joita esimerkiksi eräissä viimeaikaisissa korkeimman oikeuden ratkaisuissa on muodostettu. Esimerkiksi ratkaisussa KKO
2005:92 muotoiltu tulkintalähtökohta, jonka mukaan tekijän yksinoikeus määrätä teoksestaan määrittää tekijänoikeudellisten kysymysten tulkintaa ja niitä ratkaistaessa tekijän näkökulman ratkaisevaksi, on tässä valossa melko ongelmallinen297. Tämäntyyppisten oikeusohjeiden muotoilun sijaan olisikin painotettava eräiden perustuslakivaliokunnan lausuntojen
tapaan sitä, kuinka perusoikeuksien välinen tasapaino on aina ottava huomioon tekijänoikeuslainsäädäntöä tulkittaessa ja sovellettaessa298.
Vastaava lähtökohta on omaksuttu myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä. Esimerkiksi ratkaisuissa News Verlags GmbH & CoKG v. Itävalta (11.1.2000)
ja Krone Verlag GmbH & Co. KG v. Itävalta (26.2.2002) Itävallan katsottiin loukanneen
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa, kun sanomalehtiä oli kielletty tekijänoikeuslainsäädännön perusteella julkaisemasta eräitä valokuvia. Tekijänoikeuslainsäädännön
soveltamisessa ei näin ollen puuttumattomuuden periaatteen lähtökohtien mukaisesti ole
yksinomaisesti kyse siitä, miten tekijänoikeudellista suojaa nauttivan teoksen valmistaneen
taiteilijan ja muiden oikeudenhaltijoiden oikeutta käyttää omaisuutta tulisi säännellä. Sen
sijaan siinä on olennaisesti kyse myös siitä, missä määrin tekijänoikeuteen liittyvät varallisuusarvoiset oikeudet voidaan toteuttaa, kun samalla huomioidaan tästä muiden kuten esi-

294
295
296
297

Mylly 2004, s. 237.
Mylly 2004, s. 237.
Ks. Lavapuro 2007, s. 167–170.
Taustalla on sinänsä jo vuoden 1953 tekijänoikeuskomitean muotoilema ajatus siitä, että tekijän
määräysvalta on periaatteellisesti yksinomaista valtaa ja siksi rajoitussäännöksiä olisi aina
tulkittava supistavasti (KM 1953:5, s. 53). Ajatus on toistettu tuon jälkeen toistuvasti hallituksen
esityksissä (esim. HE 28/2004 vp, s. 28–29).
298 Ks. esim. PeVL 7/2005 vp. Kyseessä olevan perustuslakivaliokunnan lausunnon kohteena oli HE
28/2004 vp, jossa käsiteltiin suppean tulkinnan periaatetta tekijänoikeusrajoitusten tulkinnassa.
Perustuslakivaliokunnan lausunto olisi nähdäkseni katsottava jo tekijänoikeuslain säätämisen
yhteydessä omaksutun suppean tulkinnan periaatteen (KM 1953:5, s. 53) loivennukseksi. Ks.
myös PeVL 12/1999 vp ja PeVL 60/2001 vp.
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merkiksi jälkiperäisteoksia valmistavien taiteilijoiden oikeuksille aiheutuvat rajoitukset.299
Tämä edellyttää, että tekijänoikeussäännöksiä punnitaan tapauskohtaisesti niitä sovellettaessa suhteessa perusoikeussäännöksiin. Niinpä en voi yhtyä näkemykseen, että sananvapaus
olisi jo rakentuneena osaksi tekijänoikeutta ja siten tekisi tekijänoikeussääntelyyn liittyvät
perusoikeusjännitteet harvinaisiksi300.

3.5 Paikkasidonnaista kuvataidetta rajoittava sääntely
3.5.1 Rakentamisen sääntely ja paikkasidonnainen kuvataide
Niin rakennetun kuin rakentamattoman ympäristön ilme ja käyttö on Suomessa hyvin laajamittaisen julkisen normituksen kohteena. Niinpä maisemaa, kaupunkikuvaa ja muuta ympäristönkäyttöä sääntelevä lainsäädäntö asettaa rajoituksia esimerkiksi veistosten kaltaisten
kuvataiteen teosten rakentamiselle ja sijoittamiselle ympäristöön.
Sinänsä Suomessa ei ole olemassa sellaista yleistä periaatetta, että rakentaminen olisi
sallittua vain kaavan tai muun mekanismin ohjaamassa muodossa ja paikassa. Päinvastoin
lähtökohtaisesti kaikenlainen rakentaminen on omistusoikeuden puitteissa sallittua, ellei
sitä ole erikseen rajoitettu tai kielletty.301 Käytännössä julkinen valta kuitenkin kontrolloi
rakentamisen valvonta- ja lupajärjestelmällä kaikkea rakentamistarkoituksessa tapahtuvaa
omistusoikeudenkäyttöä. Toimiva yhdyskuntarakenne edellyttää näet, että sen suunnittelu
ja toteuttaminen on yksilöiden vapaan toiminnan sijaan yhteisöllisen päätöksenteon kohteena. Niinpä tämä kaikentyyppisen rakentamisen ja rakennetun ympäristön käytön sääntely
johtuu niistä yhteisöllisistä vaatimuksista, jotka eivät mahdollista omistusoikeuden käyttöä
täysin vapaaseen rakentamiseen.302
Vain erittäin vähäinen rakentamishanke303 – kuten esimerkiksi pienen ja helposti liikuteltavan veistoksen sijoittaminen ulkotilaan – ei tarvitse minkäänlaista ennakkolupaa
(Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999, MRA 62 §). Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin tällöinkin määrätä sen poistettavaksi tai muutettavaksi, jos se ei terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkoasultaan täytä sille kohtuullisuudella asetettavia
vaatimuksia taikka sopeudu ympäristöön tai on haitaksi liikenteelle (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, MRL 168 §).
Kaikki muu rakentaminen on ennakkoluvanvaraista eli edellyttää joko toimenpide- tai
rakennuslupaa. Toimenpidelupaa edellytetään kaikkeen sellaiseen rakentamiseen, joilla on
299 Tällaista ajattelua ilmentää hyvin myös esimerkiksi Saksan valtiosääntötuomioistuimen
taideteoksen käyttämistä osana toista taideteosta koskeva Germania 3 -ratkaisu 1 BvR 825/98
(29.6.2000). Ratkaisun merkityksestä saksalaiseen tekijänoikeusajatteluun ks. Senftleben 2004,
s. 28–29.
300 Ks. Oesch 2005, s. 375.
301 Hollo 2009, s. 140–142.
302 Ekroos 1995, s. 233.
303 Vähäistä rakentamishanketta kutsutaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön terminologiassa
kevyen rakennelman tai pienehkön laitoksen rakentamiseksi.
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vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan ja joka ei edellytä sellaista viranomaisvalvontaa, että sitä varten olisi haettava
rakennuslupa (MRL 126 §)304. Koska maankäyttö- ja rakennusasetuksessa mainitaan esimerkkinä tällaisesta muistomerkki (MRA 62.1 §:n 4 kohta), sijoittunee valtaosa muistomerkkiin ominaisuuksiltaan rinnastuvista kuvataiteen teoksista tähän kategoriaan. Samaten
toimenpidelupaa edellyttävät kaikki rakennuksen ulkoasua muuttavat toimenpiteet (MRA
62.1 §:n 7 kohta) eli esimerkiksi suurehkon julkisivumaalauksen sijoittaminen rakennuksen
ulkoseinään.
Vastaavasti rakennuslupa vaaditaan kaikkiin sellaisiin rakentamishankkeisiin, jotka edellyttävät turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemallisuuteen, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön tavoitteisiin liittyvistä syistä
viranomaisvalvontaa (MRL 113 §, 125 §). Niinpä sellainen rakentamishanke, joka ei esimerkiksi rakenteensa yksinkertaisuuden johdosta tarvitse yhdessä paikassa rakennuslupaa,
voi tarvita sen toisessa paikassa tuohon paikkaan liittyvien maisema- tai ympäristöarvojen
vuoksi305. Näin ollen esimerkiksi tavallisesti rakenteensa puolesta toimenpidelupaa edellyttävän veistoksen sijoittaminen kulttuuri- tai ympäristöarvoiltaan merkittävälle paikalle voi
edellyttää rakennusluvan hankkimista.
Rakennuslupaa edellyttävän hankkeen toteuttamisedellytykset eivät kuitenkaan tavallisesti eroa olennaisesti toimenpidelupaa edellyttävän hankkeen toteuttamisedellytyksistä.
Toimenpideluvan myöntämiseen sovelletaan näet soveltuvin osin samoja kriteerejä kuin
rakennusluvan myöntämiseen (MRL 138 §), ja kaava-alueelle rakennettaessa on kaavassa
osoitettu maankäyttö sekä siihen liittyvät rajoitukset otettava huomioon toimenpidelupaa
myönnettäessä aivan samoin kuin rakennuslupaa myönnettäessä.
Käytännössä etenkin asemakaava-alueella rakentamisen ohjailun kannalta keskeinen
harkintavallankäyttö tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja kaavamääräyksillä306 voidaan vaikuttaa monin tavoin niin rakennettavien taideteosten sijoitteluun kuin ulkoasuun. Kaavan
tarkoituksen toteuttamista palvelevissa asemakaavamääräyksissä voidaan näet niin haluttaessa määritellä esimerkiksi suunnitteilla olevan veistoksen tai julkisivumaalauksen sijaintipaikka ja määrätä esimerkiksi, ettei veistoksen korkeus saa ylittää sijaintipaikan vieressä olevan rakennuksen harjakorkeutta.
Rakennus- ja toimenpidelupien myöntäminen on kaavoituspäätöksentekoon liittyvää
suunnittelua sidotumpaa oikeusharkintaa, jonka ytimessä on asemakaava-alueelle rakennet304 Kunnan rakennusjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että jokin toimenpideluvanvarainen
toimenpide, jota kunnan olosuhteet huomioon ottaen pidetään vähäisenä, vapautetaan toimen
pideluvan hankkimisesta. Lisäksi kunta voi määrätä, että toimenpideluvan hakemisen sijaan on
ennen johonkin toimenpiteeseen ryhtymistä ainoastaan annettava sitä koskeva ilmoitus. (MRA
63 §)
305 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, s. 534–537 ja 570.
306 Kaavamääräyksiä annetaan kaavassa tarpeen mukaan, joten ne eivät ole pakollisia (MRL 57 §).
Eräiden maa-alueen käyttötarkoitusmerkintöjen (esim. alueen osoittaminen kaatopaikkakäyttöön) on kuitenkin katsottu edellyttävän niitä täsmentäviä kaavamääräyksiä (KHO 1992 A
81), mutta tämäntyyppiset maa-aluevaraukset liittynevät taideteosten rakentamiseen vain hyvin
poikkeuksellisesti.
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taessa rakennushankkeen kaavanmukaisuuden arviointi307. Taideteoksiin liittyvissä rakennushankkeissa toinen merkittävä lupaharkinnan yhteydessä ratkaistava tekijä on rakennelman soveltuvuus aiotulle rakennuspaikalle (MRL 135 §:n 3 kohta, 138 §). Toisin sanottuna
luvanmyöntämisen ehtona on se, että rakennelma soveltuu rakennettuun ympäristöön ja
maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset (MRL 117 §), mikä
asettaa rakennelmalle sellaisen kontekstisidonnaisen esteettisen minimitason, joka sen on
ylitettävä308.
Maankäyttö- ja rakennuslakia koskeneen hallituksen esityksen mukaan paikalle soveltuvuuden vaatimuksella ei kuitenkaan rajata rakennussuunnittelua rakennuspaikkaa ympäröivän tyylisuunnan tai siihen mukautumisen tavoitteeseen. Myös vaihtelevuus, jännitteisyys ja
huomionherättävyys suhteessa muuhun rakennuskantaan voi täyttää soveltuvuuden vaatimuksen, kunhan rakennuksen vaikutus ympäristössään on luonteva.309
Periaatteessa niin kaavamääräykset kuin paikalle soveltuvuuden vaatimus mahdollistavat hyvinkin pitkälle menevän puuttumisen ulkotilaan sijoittuviin taideteoksiin. Niillä on
siirretty lähtökohtaisesti omistajalle omistusoikeuden kautta kuuluvaa omistamansa ympäristön esteettisyyden harkintaa kunnallisille kaavoitus- ja rakennuslupaviranomaisille310.
Koska taideteosten tyyppisissä rakennelmissa korostuu niiden ilmaisullinen funktio, on
tällöin samalla julkiselle vallalle luotu potentiaalisessa jännitteessä ilmaisunvapausajattelusta
juontuvan puuttumattomuuden periaatteen kanssa oleva valta tietyntyyppisen taiteellisen
ilmaisun sisällönmäärittelyyn.
Perusoikeusnäkökulmasta kaavoitus- ja rakennuslupapäätöksenteolla ei saisi asettaa rakentamisen muodossa tapahtuvalle ilmaisunvapaudenkäytölle pidemmälle meneviä rajoituksia
kuin, mikä on muiden perusoikeuksien suojaamien oikeushyvien kuten ympäristöarvojen ja
yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta välttämätöntä. Näin ollen esimerkiksi, mikäli
jokin rakennuspaikka yleisesti ottaen soveltuu julkiselle veistokselle, rakennus- tai toimenpidelupaharkinnassa ei voida hylätä veistoksen toteuttamista esimerkiksi sen vuoksi, että se
esittää kiistanalaista henkilöä tai on toteutettu epätavanomaisesta materiaalista. Sen sijaan
harkinnassa voidaan kyllä puuttua teoksen muotoon esimerkiksi edellyttämällä vaaraa aiheuttavien elementtien, kuten piikkien tai terävien kulmien, muuntamista vaarattomiksi.
Erityisen selvästi puuttumattomuuden periaate kieltää kaikenlaiset jonkin ilmaisumuodon tai -sisällön täyskiellot. Esimerkiksi viimevuosiin saakka Helsingissä jatkunut kaikenlaisen graffiti-ilmaisun täyskielto311 oli perusoikeusnäkökulmasta kestämätön. Nyttemmin
jo kumottu kielto perustui ajatukselle kaikista graffiteista ilkivallaksi katsottavina töhryinä.
Vaikka osaa graffiteista voi perustellusti pitää vahingontekoina, nähdäkseni kielto mitoitettiin ilmiselvästi suhteellisuusperiaatteen vastaisesti, kun se ulotettiin muun muassa myös
omistajan suostumuksella hänen omistamaansa tilaan tehtyihin graffiteihin. Kieltoa asetettaessa ja sovellettaessa ei myöskään lainkaan pohdittu sitä, että graffitit ovat viimeaikoina
307
308
309
310
311

Jääskeläinen & Syrjänen 2010, s. 599 ja 609.
Ekroos 1995, s. 267.
HE 101/1998, s. 96 vp.
Nyyssönen 2009, s. 130.
Nyyssönen 2007, s. 91–96.
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saaneet arvostusta myös taidemuotona ja kuuluvat selvästi taiteen vapauden suoja-alan piiriin. Graffiti esimerkki osoittaakin, että julkisen tilankäytön ja sananvapauden suhteessa on
Suomessa paljon uudelleenjäsentämisen tarvetta312.

3.5.2 Muu tilankäyttön sääntely ja paikkasidonnainen kuvataide
Rakentamisen sääntelyn ohella paikkasidonnaista taiteellista toimintaa rajoittaa myös muu
tilankäyttöä koskeva lainsäädäntö. Tuo lainsäädäntö pohjautuu toisaalta omistussuhdeperusteiselle erittelylle julkiseen tilaan ja yksityiseen tilaan sekä toisaalta käyttötyyppiperusteiselle erittelylle vapaapääsyiseen avoimeen tilaan ja pääsyltään rajattuun suljettuun tilaan.
Niinpä esimerkiksi ilmaisunvapauden ja kokoontumisvapauden käyttöön suhtaudutaan eri
tavoin julkisen vallan omistamalla torilla (avoin julkinen tila), yksityisen omistamassa kauppakeskuksessa (avoin yksityinen tila), kaupungintalon käytävällä (suljettu julkinen tila) tai
yksityisen kodin pihapiirissä (suljettu yksityinen tila). Tämä erilainen suhtautuminen erityyppisten tilojen käyttöön juontuu siitä, että eri tilat palvelevat erilaisia funktioita.
Avoimeen julkiseen tilaan, jota oikeusjärjestyksessämme kutsutaan usein yleiseksi paikaksi, on perinteisesti liitetty ajatus siitä, että tilassa on lähtökohtaisesti suvaittava laajalti erityyppistä ilman tilanhaltijan suostumusta tapahtuvaa ilmaisemista. Tätä yleisen tilan vapaata
performatiivista käyttöä rajoitetaan kuitenkin esimerkiksi järjestyslaissa, jonka säännöksiä
tehostetaan pääsääntöisesti rikesakkorangaistuksin313.
Järjestyslain 7.3 §:n mukaan esitysten järjestäminen yleisellä paikalla on kielletty, jos
se on lainvastaista taikka siitä aiheutuu vaaraa terveydelle, vahinkoa omaisuudelle tai huomattavaa häiriötä yleiselle järjestykselle. Tämä esitysten järjestämiskielto kohdistuu suoraan
sellaiseen toimintaan, joka nauttii sananvapautta ja taiteen vapautta koskevien perusoikeuksien suojaa. Lain esitöiden mukaan järjestyslain 7.3 §:n perusoikeusjännite on purettu, kun
kieltosäännökseen on otettu viittaus, jonka mukaan yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien
järjestämisestä säädetään kokoontumislaissa (530/1999).
Hallintovaliokunnan mietinnön mukaan viittauksella kokoontumislakiin osoitetaan,
ettei järjestyslain 7 §:n 3 momenttia sovelleta sananvapauden näkökulmasta tärkeisiin yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin, vaan esimerkiksi kävelykadulla tapahtuviin pienimuotoisiin akrobaatti- ja musiikkiesityksiin314. Viittaus syntyi valiokuntakäsittelyn yhteydessä,
kun perustuslakivaliokunta oli katsonut hallituksen esittämän esitysten järjestämiskiellon
perusoikeusnäkökulmasta ongelmalliseksi. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan, että
lakiehdotuksen käsitteleminen tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä edellytti, että esityskieltosäännöstä täsmennettäisiin olennaisesti sananvapausperusoikeuden kannalta hyväksyt-

312 Oikeuskäytännön osalta tätä ilmentää hyvin graffititapaus KKO 2001:28, jossa keskityttiin
pelkästään vahingonkorvauksen määrän pohtimiseen ohittaen kaikki tapauksen herättämät
ilmaisuvapauskysymykset.
313 Ks. L rikesakkorikkomuksista (756/2010) 14 §.
314 HaVM 28/2002 vp.
144

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

tävällä tavalla esimerkiksi esitysten laatua luonnehtimalla ja rajaamalla kiellon alaa suhteessa
muuhun lainsäädäntöön315.
Viittaus kokoontumislakiin purkaa nähdäkseni säännöksen ristiriidan suhteessa sananvapausperusoikeuden ydinalueeseen. Sen sijaan suhteessa taiteen vapautta koskevaan perusoikeuteen kollisio on valiokunnan tarkennuksen jälkeen erittäin ilmeinen ja jyrkkä, sillä valiokunnan näkemyksen mukaan säännös on nimenomaisesti tarkoitettu taiteellisen ilmaisun
rajoittamiseen. Akrobaatti- ja musiikkiesitysten kaltaisena se soveltunee myös esimerkiksi
julkisessa tilassa tapahtuvaan performanssitaiteeseen. Vaikuttaakin siltä, että hallintovaliokunta on mitä ilmeisimmin tarkastellut perusoikeuskollisiota ainoastaan perustuslain 12 §:n
pohjalta ja laiminlyönyt säännöksen tarkastelun suhteessa perustuslain 16.3 §:ään.
Taiteen vapautta koskevasta perusoikeudesta johdettu puuttumattomuuden periaate edellyttää, että säännöstä tulkitaan perusoikeusmyönteisesti ja supistavasti. Arvioitaessa sitä aiheutuuko taiteellisesta ilmaisusta huomattavaa häiriötä yleiselle järjestykselle, on arviointi suoritettava taiteellisen ilmaisun ominaispiirteitä kunnioittaen. Arvioinnin lähtökohtana voinee
analogiatulkintaan tukeutuen kokoontumislakiin otetun viittauksen perusteella pitää sitä,
että taiteellisen esityksen aiheuttaman häiriön yleiselle järjestykselle ollessa vähäisempi kuin
kokoontumislaissa tarkoitetusta yleisestä kokouksesta tai yleisötilaisuudesta tavanomaisesti
aiheutuva häiriö sitä ei voine pitää säännöksessä tarkoitettuna huomattavana häiriönä yleiselle järjestykselle. Samaten arvioitaessa omaisuudelle kohdistuvaa vaaraa perusoikeusmyönteinen tulkinta edellyttänee, ettei esimerkiksi normaaliin kulumiseen verrattavaa vahinkoa
mahdollisesti aiheuttavaan taiteelliseen toimintaan puututa säännöksen nojalla.
Tässä mielessä on arveluttavaa esimerkiksi se, että poliisi rikesakotti säännöksen perusteella itsenäisyyspäivänä 2008 performanssitaiteilija Aapo Korkeaojaa siitä, kun hän sitoi
Mannerheimin ratsastajapatsaan selkään paperiset vaaleanpunaiset siivet tavalla, josta ei
aiheuttanut erityistä vaaraa taiteilijalle, läsnäolijoille tai teokselle316. Sen sijaan esimerkiksi
Helsingin Hakaniemessä sijaitsevan Maailmanrauha veistoksen vuonna 1991 tapahtuneeseen tervaamiseen rinnastettaviin tekoihin voidaan säännöksen nojalla puuttua.317
Järjestyslakiin sisältyy myös toinen ja huomattavasti rajatumpi yleisen tilan performatiivista käyttöä rajaava säännös: häikäisevän tai harhauttavan valon käyttökielto. Lain 6 §:n
mukaan yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon
käyttäminen on kielletty, ja käyttäjän on poliisin kehotuksesta viipymättä poistettava valo.
Säännös rajoittaa julkisessa tilassa tapahtuvaa valonkäyttöön perustuvaa ilmaisua kuten esimerkiksi erityyppisiä projisointeja.
Yleisen järjestyksen vaarantamisen löyhä tulkinta avaa mahdollisuuksia kieltää ilmaisu
esimerkiksi sen sisällön tai muodon perusteella: esimerkin tämäntyyppisestä potentiaalisesti

315 PeVL 20/2002 vp; HE 20/2002 vp.
316 Tapauksesta uutisoi Helsingin Sanomat 7.12.2008.
317 Sinänsä on huomattava, että molempia tapauksia voidaan lähestyä myös tekijänoikeusnäkö
kulmasta kiinnittämällä arviointi tekijänoikeudelliseen respektioikeuteen. Käsittelen tekijän
oikeussääntelyn merkitystä taiteellisen ilmaisunvapaudelle toisaalla tutkimuksessa.
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sensuurivaateita herättävästä ilmaisusta tarjonnee projisoimalla toteutettu graffiti-ilmaisu318.
Tämäntyyppinen puuttuminen ilmaisuun sen muodon tai sisällön perusteella on kuitenkin
nähdäkseni ehdottomasti perustuslain taiteen vapautta koskevan perusoikeuden ja sananvapausperusoikeuden vastaista.
Perusoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttääkin, että säännöksen perusteella taiteelliseen ilmaisuun puututaan vain silloin, kun valon voidaan todella osoittaa esimerkiksi sen
häikäisevän vaikutuksen johdosta aiheuttavan vaaraan yleiselle turvallisuudelle esimerkiksi
ajoneuvojen kuljettajien häikäistymisen johdosta. Tällöinkin ilmaisua voidaan rajoittaa vain
siinä määrin kuin tuon vaaran poistaminen välttämättä edellyttää. Useimmiten vaara poistunee esimerkiksi uudelleen suuntaamalla valo. Vasta siinä tapauksessa, ettei vaaraa voida poistaa mitenkään muutoin kuin sulkemalla valonlähde, on valo säännöksen nojalla mahdollista
poistaa kokonaan.

3.6 Kuvataiteellista toimintaa rajoittavan sääntelyn vaikutukset ja
kehittäminen
3.6.1 Sääntelyn vaikutukset
Taiteellista toimintaa rajoittava lainsäädäntö luo sen käsky- ja kieltonormien kehikon, jonka
puitteissa oikeussääntelyn salliman – oikeussäännösten mukaisen – kuvataiteellisen ilmaisemisen edellytetään tapahtuvan. Toisin sanoen se määrittää oikeudellisesti ne rajat, joiden
puitteissa julkinen valta voi puuttua kuvataiteelliseen ilmaisemiseen. Koska nykyaikaisessa
yhteiskunnassa kaikki yhteiskunnan jäsenet ovat tavalla tai toisella tietoisia tuon kehikon
periaatteellisesta olemassaolosta jopa siinäkin tilanteessa, ettei heillä ole tarkkaa tai oikeaa
käsitystä sen rajoista, on tuolla kehikolla itsellään jo pelkän olemassaolonsa kautta väistämättä vaikutus inhimilliseen toimintaan mukaan lukien taiteilijoiden taiteellinen toiminta.
Taiteensosiologisissa tutkimuksissa onkin usein korostettu esimerkiksi Howard S.
Beckerin tapaan, että kaikki nykyaikainen taiteellinen toiminta määrittyy väistämättä muun
muassa sitä kautta, millaisessa suhteessa se on oikeusjärjestykseen ja julkisen vallan siihen
kohdistamiin oikeudellisiin interventioihin. Taiteellisen toiminnan törmääminen oikeusnormien sille asettamiin rajoihin liittää teokseen ja sen tekijään väistämättä sekä tekijän mahdollisista intentioista täysin riippumatta esimerkiksi vaarallisuuden ja radikaaliuden leiman.
Vastaavasti se, ettei taiteellinen ilmaisu kohtaa oikeusnormien rajoja tai se että oikeusinstituutiot suhtautuvat tällaiseen kohtaamiseen välinpitämättömästi, laimentaa vaarallisuuden
ja radikaaliuden tuntemuksia sellaisenkin teoksen ja tekijän yltä, joka on nimenomaisesti

318 Projisoituja graffiteja, joissa graffiti-ilmaisua edustava kuva heijastetaan dataheittimellä tai
vastaavalla rakennuksen seinään, on toteuttanut esimerkiksi kansainvälinen Graffiti Research
Lab taiteilijakollektiivi, joka on esittänyt näitä teoksia myös esimerkiksi Helsingissä: http://
graffitiresearchlab.com.
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tähän pyrkinyt.319 Näin taiteen rajoituslainsäädäntö muodostuu yhdeksi elementiksi, joka
muokkaa taiteilijasta ja hänen teoksistaan välittyvää mielikuvaa.
Esimerkiksi siitä mekanismista, jossa teoksen kohtaaminen oikeussääntelyn kanssa liittää siihen ja sen tekijään vaarallisuuden ja radikaaliuden leiman, käy oikeastaan mikä tahansa
oikeudellisesti latautunut taidekohu: oli kyse sitten kotimaisista kohuista esimerkiksi Teemu
Mäen videoteoksen Sex and Death tai Ulla Karttusen installaatioteoksen Neitsythuorakirkko
ympärillä taikka ulkomaisista kohuista esimerkiksi Anders Serranon teoksen Piss Christ tai
Robert Mapplethorpen homoeroottisten valokuvien ympärillä. Vaarallisuuden ja radikaaliuden tuntemusten muodostumisen kannalta ei olekaan oikeastaan merkitystä sillä, minkä
oikeusnormin kanssa taiteellinen ilmaisu asettuu kollisioon, vaikkakin tyypillinen taidekohu
on kautta aikain syntynyt taiteellisen ilmaisun kohdatessa julkista moraalia suojelevat kriminalisoinnit eli etenkin epäsiveää ilmaisua ja uskonnollisten aiheiden käsittelyä jäsentävät
säännökset320.
Rajoitussääntely vaikuttaa siis ensisijaisesti taidemaailman toimintaan rakentaen sen
kanssa kollisioon joutuneille teoksille oman paikkansa siinä taidehistoriallisten kerrostumien muodostamassa kertomuksessa, joihin tämän päivän taiteellinen toiminta on väistämättä yhteydessä uuden taiteellisen ilmaisun ammentaessa aiemmasta. Tässä yhteydessä on
kuitenkin huomattava, etteivät taiteellisen toiminnan ja sitä rajoittavan oikeussääntelyn kollisiot ole missään tapauksessa jokapäiväisiä.
Itse asiassa nykyaikaisessa taidemaailmassa rajoituslainsäädäntö vaikuttaa suoraan taiteelliseen toimintaan melko harvoin. Oikeudellistuneiksi taidekohuiksi muotoutuneiden
taiteellisen ilmaisun ja rajoituslainsäädännön välisten kohtaamisten määrä jää Suomessa
kymmenienkin vuosien aikajänteellä korkeintaan kahden käden sormilla laskettavaksi,
vaikka historiaan mahtuukin sellaisia hetkiä, jolloin useita taidekohuja esiintyi ryppäänä.
Edes provokatiiviseksi käsitettävät teokset eivät useinkaan johda oikeusprosesseihin,
vaikka niiden vastaanottoa muutoin leimaisikin ainakin osassa yhteisöä esimerkiksi pahennuksen, ärtymyksen ja mielipahan tuntemukset. Historiallis-sosiologisten tutkimusten
mukaan julkisen vallan kynnys soveltaa taiteellista ilmaisua rajoittavia säännöksiä on kaikkialla länsimaissa ilmeisen korkea, joten käytännössä taiteellisen toiminnan kohtaamiset sitä
rajoittavan sääntelyn kanssa ovat muodostuneet pistemäisiksi, joskin usein samalla myös
spektaakkelimaisiksi, tapahtumiksi.321 Näin on nähdäkseni myös Suomessa.
Vaikuttaakin siltä, että varsinaisen oikeudellisen sääntelyn sijaan rajoitussääntelyn taustalla olevia oikeushyviä suojataankin yhteiskunnassa sen kannalta ongelmalliselta kuvataiteelliselta ilmaisulta pikemminkin erityyppisin itsesäätelyksi tai itsesensuuriksi käsitettävin
toimin. Sellaisen teoksen, joka aiheuttaa esimerkiksi jossakin osassa yhteisöä pahennusta,
ärtymystä tai mielipahaa esillä pitoon saatetaan suhtautua hyvinkin varauksellisesti, vaikka
teoksen esillä pitäminen ei suoranaisesti rikkoisikaan mitään julkista moraalia suojaavaa kriminalisointia tai muuta vastaavaa oikeussäännöstä.

319 Becker 1982, s. 188.
320 Kadri 2007, s. 23–32.
321 Ks. Kadri 2007, s. 22.
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Tämän itsesäätelyn tai itsesensuurin toimintamekanismien ytimessä eivät ole kriminalisointien kaltaiset oikeudelliset käsky- ja kieltonormit, joilla puututaan taiteelliseen toimintaan. Sen sijaan itsesäätely ja itsesensuuri nojaavat ennen kaikkea taidemaailman valtaan
päättää esille pääsevistä teoksista, mikä liittyy asiaa oikeudellisesti tarkastellen kysymykseen
siitä, ettei kenelläkään ole sinänsä oikeutta saada teostaan esille missään mediassa tai millään
foorumilla.
Taiteellisen ilmaisunvapauden kannalta merkitykselliseksi muodostuukin tällöin se,
ettei puuttumattomuuden periaatteesta ole johdettavissa millekään julkisyhteisölle tai
muulle oikeussubjektille velvollisuutta asettaa mitään taideteosta esille, vaikkakin puuttumattomuuden periaate rajaa julkisyhteisöjen mahdollisuuksia puuttua niiden jo esille asettamiin taideteoksiin. Havainnollisesti tämä ilmenee esimerkiksi apulaisoikeuskanslerin
ratkaisusta, joka koski Oikeutta eläimille yhdistyksen näyttelyn poistamista helsinkiläisestä
Kallion kirjastosta. Siinä apulaisoikeuskansleri katsoi kirjastonjohtajan päätöksen poistaa
ennenaikaisesti turkistarhauksesta kertovia valokuvia sisältänyt näyttely Suomen Turkiseläinten Kasvattajien Liiton yhteydenoton johdosta rikkoneen ilmaisunvapautta. Samalla
apulaisoikeuskansleri kuitenkin myös huomautti, ettei ilmaisunvapaus sinänsä alun alkaen
perustanut minkäänlaista oikeutta saada taideteos esille kirjastoon.322
Kaiken kaikkiaan kuvataiteellista ilmaisua rajoittavien säännösten suora vaikutus taiteelliseen toimintaan vaikuttaakin tämän päivän Suomessa vähäiseltä, mikäli tarkastelun
kohteeksi otetaan yksittäisen taidekohun sijaan kuvataiteellinen toiminta kokonaisuutena.
Vaikka yksittäinen esimerkiksi julkista moraalia suojeleviin kriminalisointeihin kietoutuva
taidekohu saattaa leimata sen kohteena olevan taiteilijan pysyvästikin ja siten vaikuttaa olennaisestikin lähes kaikkeen hänen kuvataiteelliseen työskentelyynsä ja sen vastaanottoon,
muodostaa tällaisten kuvataiteilijoiden joukko marginaalisen pienen osan Suomen koko
kuvataiteilijakunnasta. On myös huomattava, että tällöinkin kriminalisointien välitön ja
myöhempi vaikutus ovat kaksijakoisia. Samalla kun ne hillitsevät toisia käyttämästä sääntelyn potentiaalisesti kohtaavaa ilmaisua, ne kannustavat toisia siihen. Näin ollen sääntelyn
suora vaikutus riippuu ennen kaikkea sen kohteena olevan henkilön yksilöllisistä piirteistä.
Ennen kaikkea rajoitussäännökset vaikuttavatkin siis epäsuoremmin sellaisten monimutkaisten muun muassa markkina- ja mediaprosesseihin sekä taidemaailman tunnustuksen
määräytymiseen liittyvien prosessien kautta, joiden käsittely edes kohtalaisella tarkkuudella
edellyttäisi käytännössä omia erillistutkimuksiaan323. Näissä epäsuorissa vaikutusprosesseissa
ei ole nähdäkseni niinkään kysymys säännösten oikeudellisesta velvoittavuudesta juontuvista
vaikutuksista kuin niiden taustalla olevien arvojen ja moraaliperiaatteiden yhteiskunnallista
kanssakäymistä yleisesti jäsentävän velvoittavuuden vaikutuksista. Tämä liittyy siihen, että
mitä etäämmälle jonkin moraaliherkän oikeusnormin suorasta soveltamisesta tuon normin
vaikutusanalyysissä edetään, sitä keinotekoisemmaksi käy tuon normin oikeusnormiluontee-

322 Apulaisoikeuskanslerin päätös dnro 256/1/06 (14.12.2006).
323 Tällä alueella onkin huomattavasti kiintoisia jatkotutkimuksen aiheita sellaisille tutkimus
asetelmille, joiden keskiössä ei ole tämän tutkimuksen tapaan voimassa olevan oikeuden lain
opillinen systematisointi.
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seen kiinnittyvien vaikutuksien erottelu sen arvo- tai moraalinormiluonteeseen kiinnittyvistä vaikutuksista.

3.6.2 Sääntelyn kehittäminen
Taiteellista toimintaa rajoittavan sääntelyn kehittäminen ei ole ollut oikeastaan lainkaan
esillä viime aikojen suomalaisessa taidepoliittisessa keskustelussa. Esimerkiksi Ulla Karttusen
Neitsythuorakirkko installaatiota, Teemu Mäen Sex and Death videoteosta tai Jani Leinosen
Elovena-pakkaus variaatioita koskeneet kohut eivät laukaisseet suomalaisen taidemaailman
piirissä samanlaista debattia taiteilijan ilmaisuvapaudesta kuin Hannu Salaman, Harro Koskisen ja Matti-Juhani Koposen oikeudenkäynnit 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa324. Tätä
tutkimusta varten läpikäytyihin taidepoliittisiin asiakirjoihin ei sisälly lainkaan aihepiiriin
liittyviä lainsäädännön kehittämiskannanottoja ellei sellaisiksi lueta esimerkiksi vuonna
2002 laadittuun ehdotukseen valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi325
sisältyviä yleisluontoisia näkemyksiä siitä, ettei taiteellisen toiminnan vapautta saa arvioida
tiettyihin taidetekoihin kohdistuvan yleisen hyväksynnän tai sen puutteen kautta.326
Mikäli viimeaikojen suomalaisten oikeudellistuneiden kuvataidekohujen asianosaisten
– etenkin Ulla Karttusen ja Teemu Mäen – omat puheenvuorot rajataan tarkastelun ulkopuolelle, niin kuvataidepoliittisen keskustelun piirissä korostetaan tällä hetkellä useimmiten
taiteellisen ilmaisun jäsentämistä ”kaikkien samojen normien alaisena kuin kenen tahansa
muunkin ilmaisemista”. Tätä romanttisen taiteilijamyytin ja siihen liittyvän taiteellisen alibin purkamiseen keskittyvää retoriikkaa ilmentää hyvin esimerkiksi kuvataiteilija Terike
Haapojan kirjoitus Tanssi-lehdessä 2/2008:
”Taiteella ei luonnollisestikaan ole mitään erivapauksia lain silmissä: teko, joka on yhteiskunnassamme kategorisesti kielletty, on sitä myös taiteen piirissä. […] Nykytaide on usein
juuri todellisuuteen sekaantumista, sosiaalisten asetelmien saturoimista. […] Tällä alueella
teksti murtautuu tasolle, jolla sananvapaus ei enää riitä perusteeksi eikä takaa taideteolle
erityisasemaa.”327

Samantyyppistä ajattelua henkii Haapojan kirjoituksen kanssa yhtäaikaisesti Mustekalaverkkolehdessä ilmestynyt taidehistorioitsija Maritta Mellaisin analyysi vuosien 2007 ja

324 1960- ja 1970-lukujen oikeudenkäyntien pohjalta taiteilijan ilmaisunvapaudesta keskusteltiin
muun muassa Taide-lehdessä (esim. Kare 1973). Viime vuosikymmenten oikeudellistuneista
taidekohuista on keskusteltu myös Taide-lehdessä, mutta tuo keskustelu ei ole kuitenkaan
kiinnittynyt ilmaisunvapauteen (ks. Heikkilä 2008 ja Arkio 2001). Taide-lehden viimeaikaisessa
keskustelussa ilmaisunvapauskysymyksiä on käsitelty lähinnä ulkomaisina (Röminger 1998) tai
historiallisina (Svedlin 1990) kysymyksinä.
325 Ks. Taide on mahdollisuuksia 2002, s. 63.
326 Ks. myös Rautiainen 2010a.
327 Haapoja 2008. Haapojan kirjoitus osallistuu kuvataiteilija Ulla Karttusen installaatioteoksen
Neitsythuorakirkko ympärillä käytyyn keskusteluun ja on mitä ilmeisimmin kirjoitettu ennen
käräjäoikeuden tuomion julkistamista.
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2008 taidekohuista328. Siinä Mellais etäännyttää julkisen vallan julkisen moraalin suojelemiseen liittyvän puuttumisen taiteelliseen toimintaan ennen kaikkea historialliseksi ilmiöksi,
joka ei ole niinkään tässä ajassa läsnä vaan pikemmin omaa tällä hetkellä vain jonkinlaista
potentiaalia ponnahtaa vieteriukkomaisesti esiin:
”Viime kädessä vain lainsäädäntö määrää, milloin on mahdollista virallisesti puuttua taideteoksen sisältöön. Taiteilijoiden onkin syytä lukea lakikirja huolellisesti, milloin ovat aikeissa
esittää julkisesti teoksiaan. Yhteiskunnallinen tilanne ja ajan vallitsevat arvot kuitenkin ohjaavat viranomaisten herkkyyttä tarttua esitettyihin kanteisiin tai valituksiin. Seksuaalisuuden
esittäminen ei ole enää johtanut syytteisiin, ei edes ikärajoihin. Myöskään kristillistä kirkkoa
tai kristinuskoa kritisoivat tai uudelleenlukevat teokset eivät ole enää Suomessa joutuneet
virallisesti syytettyjen penkille. Silti niin kauan kun jumalanpilkkapykälä laissamme on, sen
käyttäminenkin on mahdollista.”329

Kuvataidekentän sisäiset pohdinnat kytkeytyvät tiiviisti siihen yleiseen taidepoliittiseen keskusteluun, joka on herkistynyt taiteellisen toiminnan eettisyyden – taiteilijan ja taidemaailman vastuullisuuden – reflektoimiselle kysyessään esimerkiksi opetusministeriössä laaditun
Reilu kulttuuri? –selvityksen tapaan, millaista on eettisesti kestävä taide ja kulttuuri ja miten
sitä voidaan edistää kulttuuripolitiikan keinoin?330 Kuvataidekentän ja muiden taidepolitiikan toimijoiden 2000-luvulla käymän keskustelun perusteella vaikuttaakin siltä, ettei kuvataidepolitiikan piirissä tunneta tällä hetkellä kovinkaan suurta kiinnostusta puuttumattomuuden periaatteen ja taiteellista ilmaisua suojelevan taiteellisen alibin kehittämiseen.
Tämäntyyppinen kehityssuunta ei ole mitenkään uusi tai vain suomalaiselle kuvataidekentälle ominainen ilmiö. Länsimaisten taidekeskustelujen historiallinen tarkastelu osoittaa hyvin sen, kuinka tämäntyyppinen asetelma valtasi 1900-luvun kuluessa yleisemminkin
jalansijaa taiteilijakunnan keskuudessa. Esimerkiksi käyvät vaikkapa surrealisti Louis Aragonin runoon Front Rouge liittynyt taideskandaali 1930-luvun Ranskassa.
Aragon asetettiin vuonna 1932 syytteeseen yllytyksestä murhaan ja asepalveluskarkuruuteen runon säkeestä, joka kuului: ”Ampukaa Léon Blum, Ampukaa Boncour Froissard
Déat, Ampukaa sosiaalidemokratian opetetut koirat”. Surrealistit järjestäytyivät André Bretonin johdolla Aragonin syytteeseen asettamisen jälkeen puolustukseen vedoten Aragonin
taiteelliseen vapauteen. He puolustivat Aragonia tekemällä eron metaforisen ja kirjaimellisen kielen sekä sisällön ja muodon välille. Näin he samalla peräänkuuluttivat juurikin niitä
modernistien perisyntejä, joita surrealistit olivat pyrkineet vastustamaan, minkä johdosta
Aragon sanoutui irti puolustuksesta ja siitä ajatuksesta, että taiteellinen alibi nostaisi taiteilijan muita ihmisiä parempaan asemaan lain edessä.331

328 Vuodenvaihteen 2007 ja 2008 molemmin puolin keskusteltiin muun muassa Kristian Smedsin
Kansallisteatteriin ohjaamasta Tuntemattomasta sotilaasta, Ulla Karttusen lapsipornokuvastoa
käyttäneestä installaatioteoksesta, Katariina Lillqvistin Mannerheimista tekemästä nukkeanimaa
tiosta, Sally Mannin omista alastomista lapsistaan ottamista valokuvista ja Mimosa Palen
jättivagina-teoksesta.
329 Mellais ym. 2008.
330 Koivunen & Marsio 2006, s. 131.
331 Jay 1998, s. 113–116.
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Aragonin tapaus osoittaakin hyvin, kuinka nykytaiteilijoille ominainen halu kiistää taiteilijan asema romanttisen taiteilijamyytin mukaisena luovana nerona, vie pohjaa taiteelliseen alibiin kietoutuvan puuttumattomuuden periaatteen käytöltä ja kehittämiseltä. Puuttumattomuuden periaatteen kehittämiseen näyttäisikin kohdistuvan voimakas taidemaailman
sisältä kumpuava varhaisen avantgarden pyrkimyksiin kiinnittyvä vastadiskurssi, joka pyrkii
taiteen ja elämän risteyttämiseen332.
**
Sen sijaan yleisessä oikeuspoliittisessa keskustelussa on debatoitu paikoin vilkkaastikin etenkin eräiden julkista moraalia suojelevien säännösten kehittämisestä. Vilkkainta ja luonteeltaan vahvasti arvolatautunutta keskustelua on käyty uskonnollisia tunteita suojaavien kriminalisointien tarpeellisuudesta ja niiden suhteesta kansanryhmää vastaan kiihottamisen
kriminalisointiin. Keskustelun taustat ovat toisaalta kotimaisessa lainsäädäntöhistoriassa333
ja toisaalta viimeaikaisissa kansainvälisissä oikeuspoliittisissa keskusteluissa.
Uskonnollisten tunteiden suojan ja sananvapauden välisestä suhteesta on keskusteltu
tiiviisti 2000-luvun Euroopassa. Syyskuun 11. päivä vuonna 2001 tapahtuneet New Yorkin
terrori-iskut siivittivät uskontoja koskevan länsimaisen keskustelun uuteen aikaan ja viimeistään niin sanottu Muhammed-pilakuvakohu antoi uskonnollisia tunteita suojaavien kriminalisointien tarkasteluun sellaisen näkökulman, jonka jälkeen jo pölyttyneeksi reliikiksi
luultu eurooppalainen ”jumalanpilkkakeskustelu” ei ole ollut entisensä.
Keskustelun myötä esimerkiksi niin Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous kuin Venetsian komissio ovat painottaneet sananvapauden merkitystä eurooppalaisen
demokratian keskeisenä arvona. Ne ovat katsoneet, että yksinomaan uskonnollisia tunteita
suojaavat kriminalisoinnit olisi poistettava kaikkialta Euroopasta, koska demokraattisen keskustelu edellyttää avoimuutta myös häiritseviä, shokeeraavia ja loukkaavia ilmaisuja kohtaan,
eikä etenkään huumorin, satiirin ja liioittelun keinoin toteutettuja puheenvuoroja tulisi
nähdä provokaationa. Tässä keskustelussa hahmotellun tulkintalinjan mukaan uskontoihin liittyvää keskustelua ei pidä asettaa erityisasemaan. Sen sijaan kaikkeen vihaan ja diskriminaatioon kiihottavaan ilmaisuun olisi puututtava yhtäläisesti ja samaan oikeusperustaan
kiinnittyen.334
Keskustelussa on selkeästi nähtävissä taipumus keskittyä ihmisten uskonnollisten tunteiden suojaamisen sijasta kansanryhmien suojelemiseen niihin kohdistuvalta aggressiolta,
sillä ilmaisunvapautta ei haluta rajoittaa uskontoon kohdistuvan kritiikin tai pilkan osalta,

332 Jay 1998, s. 113–114.
333 Koska Kaj-Erik Tulkki (2008) on käsitellyt seikkaperäisesti kotimaista lainsäädäntökeskustelua,
en katso tarkoituksenmukaiseksi selostaa tässä yhteydessä sitä laajemmin kuin mitä tein jo
käsitellessäni edellä voimassa olevan oikeuden mukaisia kriminalisointeja.
334 Venice Commission: Report on the relationship between freedom of expression and freedom of
religion: the issue of regulation and prosecution of blasphemy, religious insult and incitement to
religious hatred, 17–18.10.2008, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suositus
1805 (2007); Gozdecka 2009, s. 183–186.
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mutta yksilöiden syrjintä ja kaltoin kohtelu tiettyyn uskonnolliseen tai muuhun kansanryhmään kuulumisen perusteella tuomitaan selvästi. Vaikka rikosoikeudelliset keinot nähdään
tarpeellisiksi erityyppisten vihailmaisujen levittämisen estämisessä, niin uskonnollisten
tunteiden suojaamiseen ne eivät keskustelun mukaan sovellu. Niin oikeusjärjestyksen sisäinen kuin sen ulkoinen paine näyttääkin ajavan oikeuspoliittista kehitystä tilanteeseen, jossa
uskonnollisia aiheita käsittelevää ilmaisua tultaneen jäsentämään Suomessakin pikemmin
kansanryhmää vastaan kiihottamisen kuin uskonrauhanrikkomisen kriminalisoinnin avulla.
Keskipitkällä aikavälillä kehityksen voinee nähdä johtavan jopa erillisten uskontorikosten
poistamiseen rikoslaista335.
Puuttumattomuuden periaatteen jäsentämisen kannalta tämä kehityssuunta on perusteltu, sillä kansanryhmää vastaan kiihottaminen kattaa nykyisellään myös uskonnollisiin
ryhmiin kohdistuvan uhkailun ja myös syrjintä uskonnon perusteella on kielletty. Sellaisia
perusteita on näet nähdäkseni vaikea esittää, joiden mukaan uskonnolliset ryhmiin kohdistuvaa ilmaisua olisi arvioitava toisin kuin muihin suojelun tarpeessa oleviin ryhmiin kohdistuvaa ilmaisua.336
Olennaisin ja purkautumismekanismiltaan vaikeimmin hahmotettavissa oleva oikeuspoliittinen jännite tässä keskustelussa on kuitenkin rakentunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön. On näet ilmeistä, että jossakin vaiheessa ihmisoikeustuomioistuin joutuu ottamaan uudelleen arvioitavaksi uskonnollisten tunteiden ja
sananvapauden väliseen jännitteeseen liittyvän eurooppalaisen konsensuksen ja sen merkityksen tällä hetkellä laajaksi katsomalleen valtion harkintamarginaalille.
Vaikeampaa on sen sijaan ennakoida, miten ihmisoikeustuomioistuin suhtautuu muutoksiin silloin, kun – tarkemmassa katsannossa – Suomen kaltaiset jäsenmaat ovat pelanneet
kaksin kortein: eurooppalaisella kentällä on vastustettu uskonnollisten tunteiden suojaamista erityisin kriminalisoinnein337 ja toisaalta kotimaassa näitä kriminalisointeja on ”kaivettu naftaliinista” vihapuheen taltuttamiseksi. Esimerkiksi Jussi Halla-ahon blogikirjoittelua koskeneessa oikeusprosessissa syyte tuettiin kahdelle jalustalle: kansanryhmää vastaan
kiihottamista koskevalle vihapuheen yleiselle kriminalisoinnille ja uskonrauhanrikkomista
koskevalle eräänlaiselle kvalifioidun vihapuheen kriminalisoinnille. Oikeuspoliittinen kehityssuunta kansanryhmää vastaan kriminalisoinnin ja uskonrauhanrikkomisen suhteesta on
loppujen lopuksi kaikkea muuta kuin yksiselitteinen.
**
Sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista koskeva kriminalisointi on toinen julkista
moraalia suojeleva kriminalisointi, joka on ollut viimeaikaisen oikeuspoliittisen keskustelun
kohteena. Verrattuna edellä käsiteltyyn uskonnollisten tunteiden suojaamiseen sitä koskeva
335 Vrt. Nuotio 2009.
336 Ks. myös Nuotio 2009.
337 Suomi on toiminut Euroopan neuvoston piirissä aktiivisesti kriminalisointien poistamista puolus
tavassa ryhmittymässä. Suomen edustaja Sinikka Hurskainen toimi esimerkiksi raportöörinä
laadittaessa mainittua Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suositusta.
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keskustelu on ollut vaisumpaa ja noussut ennen kaikkea rikoslain systematiikan kansallisen
kehittämisen viitekehyksestä, jonka puitteissa se on saanut osakseen voimakasta arvostelua.
Sakari Melander esimerkiksi arvostelee säännöstä sellaisesta moralismista, joka ei puolla
säännöksen paikkaa rikosoikeudellisena kriminalisointina. Hän katsookin de lege ferenda,
että jos jonkinlaista kriminalisointia tarvitaan ja jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan julkisen käyttäytymisen nähdään loukkaavan yleistä järjestystä, kriminalisointi voitaisiin siirtää
järjestyslakiin ja rangaistusuhka voitaisiin siirtää yksinomaan sakonuhkaiseksi.338
Tämän tutkimuksen tutkimustehtävän kannalta tämäntyyppiset rikosoikeussääntelyn
systematiikasta nousevat kriittiset huomiot eivät kuitenkaan poista sitä seikkaa, etteikö
ammattikuvataiteilijan taiteelliseen toimintaan voida puuttua tuolloin järjestyslain säännöksin aivan siinä missä siihen voidaan puuttua nykyisellään rikoslain säännöksin. Päinvastoin
on mahdollista ajatella, että kynnys järjestyslain säännöksiä tehostavien rikesakkojen käyttöön on jo niiden erilaisen määräämismekanismin johdosta siinä määrin alhaisempi kuin
kynnys rikoslain kriminalisointeja tehostavien päiväsakkojen käyttöön, että muutoksella
voisi olla pikemminkin ilmaisemista hillitsevä vaikutus (chilling effect). Ilmaisemista hillitsevä vaikutus ei näet liity niinkään joihinkin tekoihin kohdistuvien rangaistusten ankaruuteen vaan pikemmin siihen, että ilmaisijalle syntyy vaikutelma, että hänen ilmaisemisensa
voidaan ylipäänsä mahdollisesti lukea rangaistavien tekojen alaan.
**
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut viime aikoina useita ratkaisuja, joissa se on
katsonut suomalaisten tuomioistuinten antamien kunnian ja yksityiselämän loukkauksia
koskevien tuomioiden rikkovan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvattua
sananvapautta339. Vaikka ratkaisut eivät liity suoranaisesti taiteellisen ilmaisun vapauteen, ne
osoittavat, että kunniaa ja yksityisyyttä suojaavien kriminalisointien kehittämiseen on sellaista painetta, joka tullee vaikuttamaan myös toisen henkilön kuvaa käyttävän taiteellisen
toiminnan oikeudelliseen jäsentämiseen.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa on havaittu ongelmia muun muassa
siinä, että Suomen oikeudessa kunniaa ja yksityisyyttä loukkaavaa ilmaisua jäsennetään
ensisijaisesti rikosoikeudellisen sääntelyn kautta340. Yleiseurooppalaisessa keskustelussa ne
mielletään pikemminkin siviilioikeudellisesti muun muassa vahingonkorvausvastuun kautta
jäsentyviksi, mitä ilmentää hyvin esimerkiksi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kehotus luopua kunnianloukkausten vankeusrangaistusuhista341. Suomalaisessa
oikeuspoliittisessa keskustelussa Riitta Ollila on esimerkiksi katsonut, että nykyisten yksityisyyttä ja kunniaa suojaavien kriminalisointien sisältöä olisi olennaisesti muutettava säännösten soveltamisala huomattavasti kaventavaan suuntaan342.

338 Melander 2008, s. 370–371.
339 Esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut Mariapori v. Suomi (6.7.2010);
Eerikäinen ym. v. Suomi (10.2.2009); Niskasaari ym. v. Suomi (6.7.2010).
340 Ratkaisuista tarkemmin ks. Ollila 2011a; Ollilla 2011b.
341 Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suositus 1577 (2007).
342 Ollila 2011a; Ollila 2011b.
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Puuttumattomuuden periaatteen näkökulmasta tähänkin kehittämissuuntaan pätee
se mitä jo edellä sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista koskevan kriminalisoinnin
kehittämisen yhteydessä totesin. Se, että toisen henkilön kuvan käyttöä koskevassa rajoitussääntelyssä siirrytään rikosoikeudellisista keinoista vahingonkorvausoikeudellisiin, säilyttää
sinällään saman jännitteen taiteellisen ilmaisunvapauden ja sen rajoitussääntelyn välillä.
Ammattikuvataiteilijan taiteellisen toimintaan voida näet puuttua tuolloin vahingonkorvausoikeudellisin säännöksin samaan tapaan kuin miten siihen voidaan puuttua nykyisellään
rikoslain säännöksin. Suhtaudun myös itse jokseenkin varauksellisesti ajatukseen siitä, että
vahingonkorvausoikeudellisella sääntelyllä olisi luonteensa puolesta vähäisempi ilmaisemista hillitsevä luonne (chilling effect) kuin rikoslainsäädännöllä.
**
Oikeuspoliittista keskustelua on käyty myös siitä, missä määrin taiteellisen ilmaisun vapauteen liittyvät seikat olisi otettava huomioon ilmaisurikosten tunnusmerkistöissä. Olisiko
myös muiden kriminalisointien kuin lapsi-, väkivalta- ja eläinpornografian levittämiskriminalisointien yhteyteen kirjattava teon taiteelliseen luonteeseen viittaava erityinen oikeuttamisperuste? Oikeusministeriön asettaman rasistisia rikoksia koskeneen sääntelyn uudistamista pohtineen työryhmän mietinnössä nimittäin esitettiin, että kansanryhmää vastaan
kiihottamisen kriminalisoinnin yhteyteen olisi lisätty erityinen oikeuttamissäännös, jonka
tarkoituksena oli mahdollistaa voimakkaidenkin näkemysten esittäminen sellaisissa yhteyksissä, joissa ilmaisunvapauden nähtiin tarvitsevan korotettua suojaa343:
”Kiihottamisena kansanryhmää vastaan ei pidetä sellaisten lausuntojen, kuvien tai tiedonantojen levittämistä yleisön keskuuteen tai asettamista yleisön saataville, joiden esittämistä on
pidettävä hyväksyttävänä tieteessä, taiteessa tai näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa
taikka ajankohtaisten tai historiallisten tapahtumien selostamiseksi.”344

Esitetyssä säännöksessä ei viitattu lapsi-, eläin- ja väkivaltapornografian levittämiskriminalisointien tapaan ilmeiseen taiteelliseen arvoon teon oikeuttamisperusteena vaan sen sijaan
oikeuttamisperusteeksi katsottiin teon hyväksyttävyys taiteen piirissä. Tämäntyyppisenä
oikeuttamissäännös ei ohjaudu lapsi-, eläin- ja väkivaltapornografian levittämiskriminalisointien oikeuttamisperusteiden tapaan kohti taiteen esteettistä arvottamista ja näin se pitkälti väistää ne taiteen esteettiseen arvosteluun kohdistuvat ongelmat, joita käsittelin edellä
lapsi-, eläin- ja väkivaltapornografian levittämiskriminalisointien yhteydessä345.
Aivan ongelmaton tämäntyyppinenkään oikeuttamissäännös ei ole. Hyväksyttävyyden
käsite ei ole kovin tarkkarajainen, sillä se jättää määrittämättä kenen silmissä tietyn toiminnan on oltava hyväksyttävää. Onko kysymystä hyväksyttävyydestä lähestyttävä jo edellä
343 Rasistiset rikokset 2010, s. 53. Työryhmämietinnössä esitettyä oikeuttamissäännöstä ei sisältynyt
kansanryhmää vastaan kiihottamista koskeneen kriminalisoinnin uudistamista koskeneeseen
hallituksen esitykseen (HE 317/2010 vp).
344 Rasistiset rikokset 2010, s. 64.
345 Ongelmien ytimessä on ns. Niveaukontrolle-kieltoon liittyvä keskustelu, josta tarkemmin ks.
Vlachopoulos 1996, s. 288–292; Verdussen 2000 s. 1001–1016.
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käsittelemäni Yhdysvaltain korkeimman oikeuden Pope v. Illinois –ratkaisun346 käytännöllis-objektiivisen tulkintalinjan hengessä kiinnittämällä huomio siihen, pitääkö kuka tahansa
järkevästi ajatteleva henkilö teosta hyväksyttävänä suhteessa toisiin taiteellisiin teoksiin?
Jos näin menetellään ajatusrakennelma törmää nykyaikaiseen taidemaailmaan rakentuneeseen niin sanottuun avantgarden logiikkaan: taiteeseen joka rikkoo taiteen sääntöjä
taiteen nimissä347. Tätä avantgarden logiikkaa seuraten hyväksyttäväksi taiteen piirissä
on luettava myös sellainen toiminta, joka hyökkää hyväksyttäviä taiteellisia käytänteitä ja
arvostelmia vastaan. Tällöin hyväksyttäväksi katsottavaa taiteellista toimintaa on kehäpäätelmämäisesti kaikki sellainen toiminta, joka tarjoaa itseään taidemaailman hyväksynnän
kohteeksi. Tämä ajatus puolestaan tekee käytännössä tyhjäksi hyväksyttävyyden käsitteen
erottelukykyisyyden.
Hyväksyttävyyteen viittaava säännös tuntuukin tavoittelevan ilmeiseen taiteelliseen
arvoon viittaavan oikeuttamissäännöksen tapaan sellaista perusoikeusasetelman etukäteistä lukitsemista, jota ei käytännössä voida saavuttaa. En itse pidäkään tällaisten erityisten
oikeuttamisperusteiden kirjaamista kriminalisointien tunnusmerkistöjen yhteyteen oikeuspoliittisesti tavoiteltavana.
Vaikka ilmaisunvapauden suojaamisesta johtuvien rikoslain soveltamista rajoittavien
minimivaatimusten kirjaaminen suoraan rikoslain tunnusmerkistöjen oheen erityisiksi
oikeuttamisperusteiksi on varmastikin omiaan hetkellisesti selkiyttämään oikeustilaa, niistä
ei välttämättä ole kriminalisointien käytännön soveltamistilanteessa suurtakaan apua. Abstraktilla tasolla ilmaistavat kriteerit ”ilmeisestä taiteellisesta arvosta” tai taiteellisen toiminnan
”hyväksyttävyydestä” jäävät väistämättä avoimiksi ja epätäsmällisiksi. Voitaneen jopa väittää,
että ne jäävät tällöin lähinnä lainsoveltajalle osoitetuiksi muistilapuiksi. Ne muistuttavat
tarpeesta olla supistamatta tietyissä yhteyksissä ilmaisunvapautta yhtään sen enempää kuin
on välttämätöntä, vaikkakin varsinainen normatiivinen velvoite tähän olisi johdettavissa jo
suoraan perus- ja ihmisoikeusnormistosta: puuttumattomuuden periaatteesta.
**
Myös tekijänoikeussääntely on ollut vilkkaan oikeuspoliittisen keskustelun kohteena. Keskustelu on kuitenkin pitkälti virittynyt muun muassa tietokoneohjelmistoihin ja musiikkiteoksiin, eikä tekijänoikeussäännösten kuvataideteoksien valmistamista rajoittava ulottuvuus
ole missään nimessä ollut sen ytimessä. Silloin kun tekijänoikeuskeskustelu kohdistuu kuvataiteelliseen ilmaisuun se tyytyy lähinnä huomauttamaan, että taiteen tekemisen ja kuvallisen lainailun suhde on yhtä pitkä kuin kuvataiteen historian.
Tällöin keskustelussa korostetaan esimerkiksi valokuvataiteilija-oikeustieteilijä Marko
Karon tapaan sitä, että tekijänoikeus jäädyttää ongelmallisella tavalla taiteen merkityksenantoprosessin ja rajoittaa siten osallistuvan ja yhteiskuntakriittisen taiteen syntymistä348. Var346 Pope v. Illinois 481 U.S. 497 (1987).
347 Avantgarden logiikka ilmenee selkeimmin Marcel Duchampin Suihkulähteen kaltaisen ready
made -taiteen kohdalla, muttei kuitenkaan rajoitu tämänkaltaisiin teoksiin.
348 Karo 2007, s. 250–251.
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sinaisia tekijänoikeuslainsäädäntöön sisältyvien tekijänoikeussuojan alaisten teosten käyttöä
rajoittavien säännösten uudistamisesityksiä tämä keskustelu ei ole kuitenkaan Suomessa
tuottanut. Mitä ilmeisimmin perusoikeusmyönteisen tekijänoikeuslainsäädännön tulkinnan
uskotaan purkavan ne alkuperäisteosten oikeuksien omistajien ja jälkiperäisteosten tekijöiden väliset jännitteet, joita tekijänoikeuslainsäädäntöön rakentuu jo sen yksinoikeuksia luovan luonteen perusteella349.
Tekijänoikeussääntelyn kehittämistä koskevaa oikeuspoliittista keskustelua leimaakin
tekijänoikeuskeskustelun yhä tiiviimpi jäsentäminen ensisijaisesti vaihtoarvoisena varallisuusoikeutena, joka näyttäytyy nykyisin pikemminkin eri tavoin yritysmaailmaa kiinnostavana kauppaoikeuden lohkona, eikä enää siis niinkään taidemaalareiden, runoilijoiden
ja säveltäjien oikeusasemaa jäsentävänä siviilioikeuden alueena350. Tämä tekijänoikeuden ja
taiteen etääntyminen toisistaan ei liity yksinomaan tekijänoikeusjärjestelmän piirissä tapahtuneisiin muutoksiin vaan yhtälailla myös nykytaiteessa tapahtuneisiin muutoksiin.
Nykytaide on monilta osin kehittynyt nimittäin sellaiseen suuntaan, että se on vain
vaivoin tekijänoikeudellisin käsitteiden analysoitavissa. Käsitetaide, maataide, fotorealismi,
ITE-taide, Art Brut, Illegal Art, Outsider Art, Xerox Art, vuorovaikutteinen taide ja biotaide ovat kaikki esimerkkejä sellaisista nykykuvataidekentällä asemansa vakiinnuttaneista
suuntauksista, joiden analysointi tekijänoikeudellisin käsittein on liki mahdotonta niiden
tekijä- ja teoskäsitysten poiketessa radikaalisti tekijänoikeuslainsäädännössä omaksutuista
käsitteistä351.
Kuvataiteilijoiden näkökulmasta tekijänoikeusjärjestelmää voisikin helposti kritisoida
sen taustalta paljastuvasta vanhahtavasta ja nykyisen taideteorian hylänneestä taidekäsityksestä. Tältä pohjalta voisi myös johtaa esimerkiksi Laura Leppämäen tekijänoikeuden oikeutusta koskevan filosofian väitöstutkimuksen hengessä esimerkiksi sellaisia oikeussääntelyn
kehittämisehdotuksia, joissa tekijänoikeusjärjestelmä uudistettaisiin siten, että esteettinen
arvo otettaisiin huomioon tekijänoikeussuojaa myönnettäessä esimerkiksi erottamalla taiteellisia teoksia koskeva tekijänoikeussääntely ei-taiteellisesta ja puhtaan kaupallisesta sääntelystä352. Tämäntyyppiset ajatukset ovat kuitenkin jääneet filosofisen keskustelun sisäisiksi
kannanotoiksi, eivätkä ne ole saaneet vastakaikua suomalaisesta oikeuspoliittisesta keskustelusta. Puuttumattomuuden periaatteen näkökulmasta tuontyyppisessä lähestymistavassa
törmätään myös nopeasti taiteen oikeudellisen sisällönmäärittelyn kieltoon lähestymistavan
johtaessa väistämättä taiteen ja ei-taiteen välisen rajan oikeudelliseen sisällönmäärittelyyn.

349 Sinänsä vahvasti perusoikeuslähtöinen tekijänoikeusajattelu voisi muuttaa tekijänoikeusjärjes
telmän sisäistä tasapainotilaa voimakkaastikin (ks. Lavapuro 2007, s. 167–170).
350 Tekijänoikeuden roolin muutoksesta ks. Haarmann & Mäenpää 2006, s. 673–674.
351 Ks. Leppämäki 2006, s. 29–37.
352 Ks. Leppämäki 2006, s. 46.
156

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

4 	Kuvataiteellista toimintaa edistävä
sääntely

4.1 Taiteen edistämisen periaate
4.1.1 Periaatteen ydinsisältö, oikeutus ja institutionaalinen tuki
”Suomen perustuslaissa turvataan sivistyksellisiä oikeuksia, kuten taiteen vapaus, oikeus
omaan kieleen ja kulttuuriin sekä vahvistetaan vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Ne
valtion toimet, joilla näitä toteutetaan, liittyvät tiedon saatavuuteen, tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan sekä taiteesta nauttimiseen. Julkinen valta luo edellytyksiä ylläpitämällä ja
tukemalla kirjastolaitosta ja kulttuurilaitoksia sekä avustamalla taiteenharjoittamista ja kulttuuritoimintoja.”
– Kulttuuripolitiikan strategia 2020, Opetusministeriö –

Julkisen vallan ja ammattikuvataiteilijan keskinäissuhteen tarkastelu jäisi tänä päivänä
vajaaksi, jos sitä lähestyttäisiin vain klassisen torjuntaoikeudellisen ilmaisunvapausajattelun
pohjalta eli yksinomaan edellisessä pääluvussa käsitellyn puuttumattomuuden periaatteen
puitteissa. Julkiselle vallalle on näet nyky-yhteiskunnassa muodostunut merkittävä taiteellista toimintaa ylläpitävä ja tukeva tehtävä, joka on kiteytettävissä julkiselle vallalle asetetuksi
velvollisuudeksi varmistaa, että yhteiskunnassa on riittävät aineelliset edellytykset taiteen
harjoittamiselle ja taiteen tuotoksista nauttimiselle1.
Tässä tutkimuksessa tuosta velvollisuudesta käytetään termiä taiteen edistämisen periaate. Ammattimaisen taiteellisen toiminnan edellytysten osalta periaate merkitsee ennen kaikkea julkisen vallan velvollisuutta ryhtyä toimiin, joilla turvataan taiteellisen työskentelyn erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioon ottaminen lainsäädännössä ja sen soveltamisessa.
Taiteen edistämisen periaate on käsitettävissä perustuslain 16.3 §:ssä turvatun taiteen
vapauden positiivisen vapauden ulottuvuudeksi eli turvaamisoikeudelliseksi ulottuvuudeksi2, joka luo valtiolle yleisellä tasolla taiteellisen ilmaisun aineellisten edellytysten aktiivisen turvaamisvelvollisuuden3. Cordula Drögen termein tämän tutkimuksen valtion ja
ammattitaiteilijan keskinäissuhteeseen keskittyneen tutkimustehtävän puitteissa voidaan
puhua valtion aktiivisen turvaamisvelvollisuuden sosiaalisesta ulottuvuudesta erotuksena

1
2
3

KM 1965:A8, s. 50; Taide on mahdollisuuksia 2002, s. 63.
Ks. Rautiainen 2007, s. 64–66 ja 94–98.
Ks. Arajärvi 2006, s. 147.
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perusoikeuden sivullisvaikutuksiin kiinnittyvästä turvaamisoikeuden horisontaalisesta ulottuvuudesta4.
Taiteen edistämisen periaatteen taustalla kaikuvat valistuksen sivistykselliset ihanteet5,
jotka ovat tänä päivänä suodattuneet periaatteen oikeutuksen lähteeksi muodostuvaksi
hyvinvointivaltioideologiaksi ja siihen keskeisesti liittyväksi ajatukseksi julkisten taiteen
edistämistoimien välttämättömyydestä. Valtiollisten taiteen edistämisjärjestelyjen historiaa tarkasteltaessa onkin katsottu, että hyvinvointivaltiollistumisen myötä yhteiskunnalle
sälyttyi vastuu kulttuurin riittävästä tuottamisesta, välityksestä ja kuluttamisesta6. Suomen
perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa tuo vastuu on kirjattu ennen kaikkea osaksi perustuslain sivistyksellisiä oikeuksia (PeL 16 §).
Tässä katsannossa on toki huomattava hyvinvointivaltiollisen murroksen suhteellisuus
historiallisessa katsannossa. Oliver Bennett on esimerkiksi muistuttanut, että taiteiden
mahdollinen taloudellinen merkitys oli tärkeä näkökohta, kun 1800-luvun Iso-Britanniassa
puhuttiin taiteiden tukemisesta. Tuossa keskustelussa taiteen tuki perusteltiin sillä, että
kaunotaiteiden tukemisen ajateltiin kehittävän työläisten makua ja sitä kautta tuotettujen
hyödykkeiden laatua, mikä puolestaan kasvatti vientiä.7 Bennettin huomio havainnollistaa
hyvin sen, että ajatus valtion velvollisuudesta taiteen tukemiseen oman etunsa nimissä on jo
huomattavasti hyvinvointivaltioajattelua varhaisempaa perua.
Perusoikeusjärjestelmän systematiikassa yksittäisten perusoikeuksien turvaamisvelvollisuus
liittyy julkiselle vallalle perustuslain 22 §:ssä säädettyyn velvollisuuteen turvata perusoikeuksien
toteutuminen, jolla viitataan nähdäkseni yksittäisten perusoikeuksien toteutumisen turvaamisen ohella perusoikeusjärjestelmän toteuttamiseen kokonaisuutena. Perustuslain 22 §:n säätämisellä perusoikeusuudistuksen yhteydessä korostettiin perusoikeuksien tosiasiallisen toteutumisen merkitystä. Säännöksessä ei kuitenkaan määritellä niitä keinoja, joita julkisen vallan
tulee perusoikeuksien turvaamiseksi käyttää8. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan
varsinaisia perusoikeussäännöksiä tehostavalla perustuslain 22 §:n turvaamisvelvollisuudella
viitataan muodollisen oikeusturvan lisäksi perusoikeuksien aineelliseen turvaamiseen, jota

4

5
6
7
8
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Dröge 2003, s. 6–8. Valtion positiivisia toimintavelvoitteita koskeva terminologia ei ole
täsmentynyt perusoikeuskeskustelussa yhtälailla kuin perusoikeuksien valtion toimia rajoittavia
ulottuvuuksia koskeva keskustelu. Tämän johdosta eri keskustelijat puhuvat samantyyppisestä
asiasta eri termein ja hieman erilaisin painotuksin. Niinpä esimerkiksi Heikki Karapuun
termein taiteen edistämisen periaatteessa on kysymys julkiselle vallalle asetetusta perusoikeuden
toteuttamisvelvollisuudesta (Karapuu 1999, s. 83), Henry Shuen termein valtion velvollisuudesta
avustaa niitä, jotka eivät itse kykene takamaan vapausoikeutensa toteutumista (Shue 1980, s.
51–53), ja Robert Alexyn termein perusoikeuden turvaamisoikeudellisesta ulottuvuudesta sanan
suppeassa merkityksessä (Alexy 2002, s. 334–348). Terminologisten erojen taustalla vaikuttavat
ennen kaikkea keskustelijoiden erilaiset näkemykset valtion tehtäväpiiristä.
Ks. O’Hagan 1998, s. 4.
Mertanen 2009, s. 165.
Bennett 1999, s. 17.
Tämän voi katsoa juontuvan jo valtion positiivisten toimintavelvoitteiden luonteesta, ks. Alexy
2002, s. 292.
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julkinen valta voi toteuttaa esimerkiksi säätämällä perusoikeuksien käyttämistä turvaavaa ja
täsmentävää lainsäädäntöä sekä kohdentamalla taloudellisia voimavarojaan9.
Keskustelu valtion positiivisista toimintavelvoitteista liittyy oleellisesti keskusteluun valtion tehtävien laajuudesta10. Koska tällaiset valtion tehtäviin ja toiminnallisiin tavoitteisiin
liittyvät kysymykset on perinteisesti mielletty ennen kaikkea poliittisiksi, on myös positiivisten toimintavelvoitteiden alan katsottu olevan ennen kaikkea poliittinen, eikä oikeudellinen
kysymys11.
Nykyinen perustuslain 22 §:ssä kiteytyvä perusoikeusnäkemys hylkää kuitenkin tämän
ajatuksen. Siinä perusoikeuksien nähdään asettavan valtiolle sellaisia niiden aktiiviseen
turvaamiseen liittyviä juridisia velvollisuuksia, joista valtio ei voi vetäytyä. Nämä valtion
toimintavelvoitteet eivät kuitenkaan välttämättä perusta yksilölle sellaisia subjektiivisia
oikeuksia, jotka yksilö voi saada tehokkaasti turvatuksi esimerkiksi vetoamalla niihin tuomioistuimessa. Usein valtion toimintavelvoitteet ovatkin luonteeltaan vain sellaisia objektiivisia oikeuksia, jotka asettavat valtiolle velvoitteen toteuttaa oikeuden sisältö ilman, että
jollekin yksilölle syntyy suoran perusoikeusnormista juontuva subjektiivinen oikeus johonkin. Tällaiset objektiiviset oikeudet suuntautuvat pikemminkin lainsäätämistoimintaan ja
perustuslaintasoa alempien säännösten tulkintaan.
Julkisen vallan taiteenedistämisvelvoite on juuri tällainen objektiivinen oikeus. Se ei
perusta kenellekään perustuslaintasoista subjektiivista oikeutta olla edistämistoimien kohteena ja jää perusoikeusnormina oikeudelliselta luonteeltaan lähinnä tulkinta- ja toimeksiantovaikutuksen omaavaksi arvopäämäärätyyppiseksi optimointikäskyksi. Sen periaateluonteinen oikeudellinen velvoittavuus konkretisoituu ennen muuta perustuslaintasoa
alemmanasteisten säännösten asettamisen ja niiden perusoikeusmyönteisen laintulkinnan
yhteydessä.
Vaikka taiteen edistämisen periaate sisältää kiistatta perustuslaillisen toimeksiannon elementin, se jää oikeudelliselta intensiteetiltään puuttumattomuuden periaatetta väljemmäksi.
Julkisen vallan taiteenedistämisvelvoitteen ohjelmallisuus juontuu ennen kaikkea siitä, ettei
Suomen valtiosääntö tunne sellaista sanktiomekanismia, jolla eduskunta voitaisiin viime
kädessä velvoittaa säätämään jokin tietyntyyppinen laki tai tekemään jokin tietyntyyppinen
talousarviopäätös. Perusoikeuden turvaamisvelvoite ei siis voi viimekädessä velvoittaa, sanan
oikeudellisessa mielessä, eduskuntaa minkäänlaisiin täsmällisiin lainsäädäntö- tai talousarviopäätöksentekovelvoitteisiin12. Manuel Atienzan ja Juan Ruiz Maneron perusoikeusteoriaan viitaten kysymys on ohjelmatyyppisestä pakottavasta periaatenormista, joka asettaa
velvoitteen tavoitella jotakin asiaintilaa13.
9 HE 309/1993 vp, s. 75.
10 Dröge 2003, s. 1.
11 Erityisesti tss-oikeuksien kohdalla tällaista ajattelua ilmentävät hyvin valtioiden tss-sopimusta
valvovalle YK:n tss-komitealle antamat kertomukset (ks. Harvey, Nolan, O´Conell, Dutschke
& Rooney 2010, s. 6–7).
12 Saraviita 2005, s. 145 ja 152. Valtiosääntöoikeudellisen keskustelun piirissä on kuitenkin toisinaan
ehdotettu perus- ja ihmisoikeusvalvonnan tehostamisesta keskusteltaessa de lege ferenda, että
tämäntyyppisiä velvoitemekanismeja tulisi luoda (ks. esim. Scheinin 1991, s. 347).
13 Atienza & Manero 1998, s.162–166.
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Huolimatta siitä, ettei perusoikeuden turvaamisvelvoite voi viimekädessä velvoittaa
eduskuntaa minkäänlaisiin täsmällisiin lainsäädäntö- tai talousarviopäätöksentekovelvoitteisiin, voidaan kuitenkin sanoa, että lainsäätäjään ja talousarviopäätöksentekijään kohdistuu
oikeudellinen velvollisuus ottaa periaatteen sisältö optimaalisella tavalla huomioon lainsäädännön ja talousarvioratkaisujen sisällöstä päätettäessä, vaikkakin sisällöllisesti oikeudellisesti
hyväksyttäviä ratkaisuja on olemassa enemmän kuin yksi. Tässä mielessä turvaamisvelvoite
onkin ennen kaikkea perustuslaintasoa alemman asteisiin säädöksiin ja talousarviopäätöksiin kohdistuva valtiosääntöoikeudellinen optimointikäsky14.
Viimeaikaisessa eurooppalaisessa tss-oikeuksia koskevassa keskustelussa on korostettu
erityisesti tss-oikeuksien turvaamisvelvollisuuden yhteyttä valtioiden talousarviopäätöksentekoon. Koska tss-oikeudet toteutuvat tosiasiassa valtion niihin osoittamien taloudellisten
resurssien kautta, on tärkeää huomata, että tss-oikeuksien turvaamisvelvoite kohdistuu asiaa
oikeudellisesti tarkastellen yhtä lailla valtioiden talousarviopäätöksentekoon kuin tss-oikeuksia
konkretisoivan lainsäädännön asettamiseen ja tulkintaan.15
YK:n ihmisoikeuskomissaari Navanethem Pillay onkin katsonut valtion talousarviopäätöksenteon tärkeäksi tss-oikeuksien toteutumiseen vaikuttavaksi tekijäksi, joka myös
osaltaan ilmaisee sen miten yksittäisten tss-oikeuksien turvaamiseen osoitetut voimavarat
asettuvat osaksi valtion talousarviotalouden kokonaisuutta:
”Kuten kaikilla ihmisoikeuksilla niin myös taloudellisilla, sosiaalisilla ja sivistyksellisillä oikeuksilla on budjettivaikutuksensa, jotka liittyvät erityisesti niistä juontuviin positiivisiin toimintavelvollisuuksiin. […] [T]alousarvio instrumenttina, joka määrittää valtion resurssien
koon, niiden jakamisen ja arvion menoista, on erityisen merkittävä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumiselle. Talousarvio on myös käytännöllinen lähde
siihen, mitkä oikeudelliset toimintavelvollisuudet valtio on ottanut vakavasti, sillä talousarvio osoittaa sen mitä valtio priorisoi rahankäytössä ja minkä toteuttamisesta se on valmis
luopumaan.”16

Mikäli Pillayn näkemykset otetaan vakavasti, perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden
kannalta voinee pitää ongelmallisena sitä, kuinka vahvasti perusoikeuskontrollimme on
virittynyt perusoikeuksien torjuntaoikeudellisen komponentin tarkasteluun jättäen perusoikeusoikeuksien turvaamisoikeudellisen komponentin valvontamekanismit selkeästi alikehittyneempään tilaan. Taiteen edistämisen periaatteen kaltaisten oikeusperiaatteiden sisällöllinen kehittyminen – ja etenkin niihin liittyvän tss-sopimuksen 2 artiklasta juontuvan
asteittaisen toteuttamisen velvoitteen vakavasti ottaminen – edellyttäisi nähdäkseni niitä
koskevan valtiosääntökeskustelun institutionalisoimista uudenlaisten perusoikeuskontrolliinstrumenttien avulla.
Tämä edellyttäisi esimerkiksi perustuslakivaliokunnan toiminta-ajattelun muuttumista
lakiehdotusten perusoikeuksien mukaisuuden minimitason osoittajasta perusoikeuksia

14 Oikeuden tosiasialliseen tukeen perustavan perusoikeuden turvaamisvelvoitteen valtiosääntö
teoreettisesta luonteesta opimointikäskynä tarkemmin ks. Alexy 2002, s. 334–348.
15 Ks. esim. Nolan & Dutsche 2010 ja Harvey & Rooney 2010.
16 United Nations Economic and Social Council. Report of the High Commissioner for Human
Rights on implementation of economic, social and cultural rights (2009), kohta 46.
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parhaiten toteuttavien vaihtoehtojen viitoittajaksi17. Tällöin valiokunnan toiminnassa valtiosääntöoikeudellinen perusoikeuskontrolli yhdistyisi nykyistä vahvemmin valtiosääntöpoliittiseen perusoikeuskontrolliin. Taiteen edistämisen periaatteen puuttumattomuuden
periaatetta oikeudellinen intensiteetti ei näin ollen johdu niinkään periaatteiden aineellisoikeudellisten sisältöjen eroista kuin niiden erilaisesta kiinnittymisestä perusoikeuskontrollin institutionaalisiin rakenteisiin.
**
Mannereurooppalaisessa ilmaisunvapauskeskustelussa on viime vuosikymmeninä kiinnitetty
yhä enenevissä määrin huomiota erityyppisten ilmaisujen monimuotoisuuden turvaamisen
tavoitteeseen. Mikko Hoikan mukaan tuolloin on puhuttu muun muassa joukkoviestinten
riittävän määrän ja keskinäisen riippumattomuuden turvaamisesta; joukkoviestinten puoluepoliittisesta moniarvoisuudesta; julkisen palvelun joukkoviestinjärjestelmän turvaamisesta; joukko- ja vertaisviestintämuotojen turvaamisesta; viestinnän kulttuurisen, kansallisen ja alueellisen monimuotoisuuden turvaamisesta, laadullisesti korkeatasoisen viestinnän
turvaamisesta sekä informaatiosisältöjen eettisen ja esteettisen moniarvoisuuden turvaamisesta.18
Vaikka monimuotoisuutta koskeva oikeuskeskustelu on viimeaikoina kiinnittynyt erityisesti joukkoviestintää koskeviin EU-oikeudellisiin kysymyksiin19, on myös kulttuurisen
moninaisuuden turvaamistavoite saanut lisääntyneesti huomiota. Tähän on ollut ennen
kaikkea vaikuttamassa Suomenkin ratifioima Unescon piirissä laadittu kulttuuridiversiteettisopimus eli sopimus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta (SopS 17/2007).
Sen ytimessä on ajatus siitä, että valtiolla on velvollisuus turvata niiden alueella vallitsevaa
kulttuurista moninaisuutta ja tuohon velvoitteeseen liittyen puuttua tuota moninaisuutta
heikentävään markkinamekanismien toimintaan niin kansallisella kuin kansainvälisoikeudellisellakin tasolla20.
Saksalaiseen oikeuskirjallisuuteen tukeutuen monimuotoisuuskeskustelusta voidaan
erottaa toisistaan ilmaisijoiden keskinäisiin eroihin kiinnittyvä ulkoinen monimuotoisuus
(Aussenpluralismus) ja yksittäisen ilmaisijan tuottamien ilmaisusisältöjen keskinäisiin eroi17 Ihmisoikeuskeskustelun yhteydessä on vastaavalla tavalla keskusteltu siitä, miten ihmisoikeus
kontrollissa voitaisiin siirtyä minitason valvonnasta maksimaalisen toteutumisen tason tavoit
teluun (ks. esim. Brems 2009).
18 Hoikka 2009 s. 48–51.
19 Lainopillista kiinnostusta tällä alueella selittää ennen kaikkea se, että käytännössä moniarvoisuus
turvaan liittyviä velvoitteita sisältyy suureen joukkoon EU-oikeudellista sääntelyä (Ks. esim.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU audiovisuaalisten mediapalvelujen
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta, EYVL L 095, 15/04/2010). Sääntelyllä on vahva perusoikeuskytkös, sillä
joukkoviestinnän kontekstissa monimuotoisuuden turvaaminen on kirjattu eksplisiittisesti
muun muassa EU:n perusoikeuskirjan 11.2 artiklaan.
20 Sopimus on laadittu ennen kaikkea tuomaan oikeudellisia työkaluja kulttuuristen oikeuksien
ulottamiseen WTO-oikeuden piiriin. Sopimuksesta ja sen oikeusvaikutuksista tarkemmin ks.
Morijn 2008.
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hin kiinnittyvä sisäinen monimuotoisuus (Binnenpluralismus)21. Ulkoisen monimuotoisuuden näkökulmasta taiteellisten ilmaisujen moniarvoisuuden turvaaminen merkitsee tällöin mahdollisimman monimuotoisen taiteilijakunnan olemassaolon turvaamista. Sisäisen
monimuotoisuuden näkökulmasta se merkitsee vastaavasti sen varmistamista, että yksittäiset
taiteilijat tuottavat mahdollisimman monimuotoista taidetta.
Niin sisäisen kuin ulkoisen monimuotoisuuden näkökulmasta toimivan moniarvoisuusturvan erääksi keskeiseksi ehdoksi voidaan tällöin määrittää viestijän ja vastaanottajan
taloudellisista resursseista riippumattomien osallistumiskanavien luominen ja ylläpitäminen22. Näin moniarvoisuusturva tulee liitetyksi kiinteästi taiteen edistämisen periaatteeseen.
Konkreetisti tällainen taiteen edistämisen periaatteeseen liittyvä moniarvoisuusturva asettaakin tällöin velvoitteita ilmaisunvapauden käytön edellytysten turvaamiseen tilanteessa, jossa
markkinatilanne ilman valtion aktiivista toimintaa johtaisi tiettyjen viestijöiden tai tiettyjen
viestintäsisältöjen syrjäytymiseen23.
**
Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten perus- ja ihmisoikeuksien tasolla määritellyt
valtion perustuslailliset toimintavelvoitteet liittyvätkin Suomessa kiinteästi sellaiseen hyvinvointivaltiolliseen suunnitteluajatteluun, jonka puitteissa lainsäädäntö nähdään keskeisenä
yhteiskunnan ohjausvälineenä ja jossa valtio pyrkii takaamaan kansalaisille mahdollisimman
korkean tosiasiallisen hyvinvoinnin, korkean elintason ja elämisen laadun24. Tällöin hyvinvointivaltiossa oikeusvaltioon liittyvä muodollinen vapaus ja yhdenvertaisuus täydentyvät
tosiasiallisella vapaudella ja yhdenvertaisuudella, kun hyvinvointivaltiollista kehitystä ohjaavat pyrkimys oikeudenmukaisuuteen hyvinvoinnin jakautumisessa ja sosiaalisten riskien
suojaan. Hyvinvointivaltioajattelun puitteissa valtiota ei tällöin nähdäkään klassisen liberalismin tapaan yksilön vapauden potentiaalisena uhkana vaan sen sijaan yksilön tosiasiallisen
vapauden turvaajana25.
Hyvinvointivaltion erityisenä perusoikeudellisena elementtinä on tuottaa oikeudenmukaisella tavalla hyvinvoinnin edellytyksiä26. Tässä suhteessa on hyvä huomata, että yhteiskuntafilosofiassa oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ymmärretään eri käsitteinä. Näin ollen
oikeudenmukainen yhteiskunta ei ole välttämättä tasa-arvoinen, sillä esimerkiksi John Rawlsin ajattelua seuraten oikeudenmukainen yhteiskunta hyväksyy eriarvoisuuden ehdolla, että
mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu27. Samaten on hyvä huomata, että suomalaisen hyvin-

21 Hoikka 2009, s. 50–51. Ks. myös Karppinen 2010, jossa käsitellään kattavasti erilaisia tapoja
lähestyä viestinnän monimuotoisuutta.
22 Ks. Hoikka 2009, s. 52–53.
23 Länsineva 2006, s. 1179–1180.
24 Ks. Kultalahti 1990, s. 2.
25 Valtion tehtäväkentästä hyvinvointiajattelussa ks. Marshall 1959.
26 Arajärvi 2006, s. 11–12. Ks. myös Viljanen 1993, s. 349–353.
27 Rawls 1988, s. 46 ja 175–176.
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vointivaltiomallin aivan keskeisimpänä ideologisena elementtinä voi pitää hyvinvoinnin
markkinaperusteisen jakaantumisen kritiikille pohjautuvaa heikomman suojan periaatetta28.
Tässä hyvinvoinnin oikeudenmukaisen jakaantumisen suomalaisessa viitekehyksessä
olennaisinta ammattikuvataiteilijoiden taiteellisen työn työedellytysten turvaamisessa on
se, että taiteelliseen työskentelyyn kosketuksissa olevassa lainsäädännössä otetaan huomioon
kuvataiteellisen työn erityispiirteet. Ne liittyvät ennen kaikkea kuvataiteellisen työskentelyn
epätyypilliseen tuotantologiikkaan, kuvataiteilijoiden epätyypilliseen työmarkkina-asemaan ja
kuvataiteelliseen ilmaisuun kohdistuvaan epätyypilliseen kysyntään29.
Kuvataiteellisen työn epätyypillinen tuotantologiikka viittaa tällöin siihen, että taiteilija
ei useinkaan harjoita taidetta ensisijaisesti ansaitakseen rahaa tai välttääkseen työttömyyttä,
vaan sen sijaan ilmaisemisen halusta. Tämän johdosta taiteelliseen ilmaisuun liittyy usein
sellaisten taiteellisesti perusteltujen valintojen tekemistä, jotka ovat puhtaan liiketaloudellisessa mielessä tarkasteltuna irrationaalisia. Taiteilijan toiminnastaan saamien tulojen määrä
ei ole tämän johdosta useinkaan järkevässä suhteessa hänen suorittamaansa työpanokseen ja
aiheutuneisiin kustannuksiin.
Kuvataiteilijoiden epätyypillinen työmarkkina-asema viittaa ensinnäkin siihen, että
kuvataiteilijan ammattia harjoitetaan tyypillisesti palkkatyön ja yrittäjyyden rajapinnalla
niin sanotusti omassa työssään työllistyen. Toisekseen se viittaa siihen, että kuvataiteilijan
ammatti muodostaa siitä saatavien tulojen pienuudesta johtuen vain harvoin taiteilijan
ainoan työtulonlähteen. Kolmanneksi se viittaa myös siihen, että kuvataiteilijoiden taiteellisesta toiminnastaan saamat tulot kertyvät usein hyvin epäsäännöllisesti.
Kuvataiteelliseen ilmaisuun kohdistuva epätyypillinen kysyntä puolestaan viittaa siihen,
että kuvataiteellinen teosten arvoa ei voida mitata ainoastaan rahassa ja niiden tuottamiseen
sekä saatavilla pitämiseen liittyy usein taloudellisten intressien ohella erityyppisiä esteettisiä
ja yhteiskunnallisia intressejä. Tässä tilanteessa kuvataiteellisten teosten tuotannon jättäminen puhtaasti välittömän markkinakysynnän varaan on ongelmallista.
Edellä mainituista kuvataiteellisen työn epätyypillinen tuotantologiikka ja kuvataiteellisen ilmaisun epätyypillinen kysyntä toimivat perusteena näitä ongelmia korjaavalle julkiselle
ennen kaikkea apuraha- ja tekijänoikeusjärjestelmiin sekä verotukiin perustuvalle taide- ja
taiteilijatuelle30. Tuki voidaan jakaa karkeasti suoriin ja välillisiin tuki-instrumentteihin.
Tällöin suoralla tuella viitataan taiteilijoille erityyppisinä työskentely- ja projektiapurahoina
jaettaviin rahallisiin avustuksiin ja välillisellä tuella niin immateriaalisen taiteellisen ilmaisun varallisuusarvoiseksi muuttavaan tekijänoikeuslainsäädäntöön kuin taiteilijoita tukeviin
verotuksellisiin ja sosiaalipoliittisiin erityisratkaisuihin31.
Epätyypillisen työmarkkina-aseman huomioinen sen sijaan edellyttää vastaavasti sitä,
että vero- ja sosiaalioikeudellisessa lainsäädännössä huomioidaan taiteellisen työskentelyn
28 Tähän lähtökohtaan liittyvästä oikeuskeskustelusta ks. Mononen 2001, s. 66–94.
29 Vrt. Taiteilijain verotustyöryhmän muistio 1985, s. 1–2; Taiteilijoiden työllistämisedellytyksiä ja
sosiaaliturvaa selvittävän toimikunnan (TAISTO II) muistio 2000 passim.; Capiau & Wiesand
2006, s. 6; Hendricx 2008 s. 103.
30 Olen käsitellyt julkisen taide- ja taiteilijatuen oikeutusta tarkemmin toisaalla (ks. Rautiainen
2008b, s. 12–18).
31 Rautiainen 2008b, s. 16–19.
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erityislaatu. Tosin eräiden kirjoittajien mukaan vero- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä ei tulisi
lainkaan kytkeä tässä esitettävällä tavalla taiteen edistämistoimiin tai niiden taustalla olevaan
julkiseen kulttuuripolitiikkaan. Korostaessaan sosiaaliturvajärjestelyjen neutraalisuutta suhteessa eri henkilöryhmiin he kokevat taiteilijoiden kohdalla tuon lainsäädännön vain yksinkertaisesti käsittelevän niitä sosiaalisia riskejä, jotka taiteilijat jakavat muiden työntekijöiden
kanssa, vailla mitään erityistä taiteen edistämistarkoitusta.32 Tämäntyyppisessä tarkastelussa
korostuu ajatus sosiaaliturvajärjestelyjen neutraalisuudesta suhteessa eri henkilöryhmiin.
Itse näen kuitenkin sosiaaliturvajärjestelyjen ilmentävän valtion tällä hetkellä harjoittamaa
aktiivista ja samalla myös erotteluja tuottavaa hyvinvointipolitiikkaa. Tällöin vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön rajaaminen taiteen edistämisen periaatteesta kumpuavien säädösten
ulkopuolelle, ei tee oikeutta tässä tutkimuksessa omaksutulle oikeuden ongelmalähtöiselle
systematisoinnille.
Yhdessä tästä taiteen edistämisen periaatteesta juontuvasta lainsäädäntökokonaisuudesta voidaan käyttää nimeä taiteen edistämislainsäädäntö. Taiteen edistämisen periaatteen
kytkeytyminen tähän ennen kaikkea taloudellisia ohjausnormeja käyttävään taiteenedistämislainsäädäntöön on esitetty kuviossa 6.

taiteen vapauteen liittyvät ja muut relevantit ihmisoikeusnormit

periaatteiden nauttiman
institutionaalisen tuen
lähde

taiteen vapaus (PeL 16.3 §) ja muut relevantit perusoikeudet
perusoikeuden
turvaamisoikeudellinen
ulottuvuus
julkisen vallan velvollisuus turvata riittävät materiaaliset
ja henkiset edellytyksert taiteelliselle toiminnalle

q
Taiteen edistamisen
	periaate

PERIAATE

q

periaatteen
oikeutuksen lähde

KUVIO 6:

taloudellisia ohjaus
normeja käyttävä
julkisen vallan taiteenedistämistoimintavelvoite lainsäädäntö
ja perusoikeuden
heikennyskielto

hyvinvointivaltioideologia ja ajatus
taiteen julkisen tuen välttämättömyydestä

Taiteen edistämisen periaatteen kiinnittyminen oikeusjärjestykseen

32 Esim. van Langendock 2008, s. 124–139.
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4.1.2 Periaatteen kiinnittyminen ihmisoikeusnormeihin
Ihmisoikeusvelvoitteiden tasolla taiteen edistämisen periaate liittyy erityisesti tss-sopimuksen 15 artiklan valtiolle asettamiin velvoitteisiin luoda puitteet luovan toiminnan harjoittamiselle ja tukea luovaa toimintaa harjoittavia instituutioita sekä kulttuuridiversiteettisopimuksen ja alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan
(vähemmistökielisopimus, SopS 23/1998) valtiolle asettamiin velvoitteisiin säilyttää ja edistää alueellaan vallitsevaa kulttuurista monimuotoisuutta33.
Tss-sopimuksen luomat velvoitteet ovat kuitenkin luonteeltaan erittäin abstrakteja ja
jäävät siksi aineelliselta sisällöltään melko julistuksenomaisiksi34. Osaltaan julistuksenomaisuus liittyy myös siihen, ettei tss-sopimuksen 15 artiklan perustamia yksilöllisiä oikeuksia ja
niihin liittyviä julkisen vallan velvoitteita kohtaan ole oikeuskeskustelussa koettu kovinkaan
suurta mielenkiintoa kulttuurisia ihmisoikeuksia koskevan keskustelun ohjauduttua hyvin
pian tss-sopimuksen solmimisen jälkeen kollektiivisia oikeuksia koskeviin kysymyksiin35.
Itse asiassa viimeaikainen tss-sopimuksen 15 artiklaa koskeva oikeuskeskustelu on pikemminkin kyseenalaistanut erillisten yksilöllisten kulttuuristen oikeuksien kehittämisen mielekkyyden kuin keskittynyt niiden täsmentämiseen36.
Kulttuuridiversiteettisopimuksen ja vähemmistökielisopimuksen valtiolle luomat velvoitteet ovat aavistuksen konkreettisempia, mutta silti nekin ovat pitkälti julkistuksenomaisia37. Kulttuuridiversiteettisopimuksella sopimusvaltiot ovat esimerkiksi sitoutuneet pyrkimykseen luoda alueellaan ympäristö, joka rohkaisee yksilöitä ja yhteiskuntaryhmiä luomaan,
tuottamaan, jakelemaan ja levittämään omia kulttuuri-ilmaisujaan38.
Sopimuksiin sitoutumista voi kuitenkin pitää yleisellä tasolla oikeudellisesti sitovana
merkkinä Suomen sitoutumisesta kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisen kulttuurivaltion ylläpitämiseen ja kehittämiseen, eikä ihmisoikeusvelvoitteiden aineellisen sisällön
täsmentymättömyys missään muodossa vapauta sopimusten jäsenvaltiota velvollisuudesta
konkretisoida sopimusvelvoitteita omassa kansallisessa oikeudessaan. Ihmisoikeussopimusten täsmentymättömyyttä voikin pitää pikemminkin vain de facto ilmaisuna ihmisoikeussopimusten jäsenvaltiolle ainakin toistaiseksi kuuluvasta laajasta harkintamarginaalista abstraktien sopimusvelvoitteiden kansallisen konkretisoinnin tavoista ja muodoista.

33 Ks. Rautiainen 2007, s. 119–120. Sopimuksiin liittyvää kulttuurisen monimuotoisuuden käsitettä
ei tule samaistaa viestintäoikeudellisessa keskustelussa käytettyyn viestinnän moniarvoisuuden
käsitteeseen. Kulttuurisen monimuotoisuuden käsitteen semanttinen sisältö painottuu etnisiin
tekijöihin, kun sen sijaan viestinnän moniarvoisuus liittyy viestintäsisältöihin.
34 Ks. Eide 2001a, s. 289; Kultalahti 1979, s. 93–94; Crave 1994, s. 170; Viljanen 1994, s. 60–61;
Morijn 2010, s. 149; Symonides 2000, s. 183.
35 Hyvän esimerkin tss-sopimuksen puheena olevan ulottuvuuden sivuuttavasta tutkimuksesta
tarjoaa esim. Francioni & Scheinin 2008.
36 Ks. Morijn 2010, s. 142–143. Toisentyyppisestä näkökulmats ks. kuitenkin Donders, 2007 s.
255–261.
37 Morijn 2010, s. 145–148.
38 Kulttuuridiveristeettisopimuksesta on syytä huomata, että sen oikeudellinen ydin on kuitenkin
toisaalla eli sen suhteessa WTO-oikeuteen (ks. Wouters & De Meester 2008).
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Tss-sopimuksesta, vähemmistökielisopimuksesta ja kulttuuridiversiteetti-sopimuksesta
juontuvia julkisen vallan velvollisuuksia on käsitelty vielä seikkaperäisemmin eräissä suositusluonteista pehmeää sääntelyä edustavissa kansainvälisissä ohjelma-asiakirjoissa. Niistä
keskeisin on ILOn piirissä jo 1920-luvulla alkaneelle taiteilijoiden sosiaalista asemaa koskeneelle keskustelulle pohjaava Unescon vuonna 1980 laatima Suositus taiteilijan asemasta39.
Suosituksen johdantojaksossa todetaan välttämättömäksi ja toivottavaksi, että hallitukset
auttavat luomaan ja ylläpitämään ei vaan taiteellisen ilmaisun vapautta suosivaa ilmapiiriä,
vaan myös sellaisten aineellisten olojen kehittämistä, jotka helpottavat luovan lahjakkuuden
ilmituloa. Suosituksen varsinaisissa artikloissa tätä konkretisoidaan toteamalla, että taiteilijoille on taattava muun muassa inhimilliset työskentelyolosuhteet, taloudellinen turvallisuus, ammattikoulutus, järjestäytymisvapaus ja tekijänoikeussuoja.
Vastaavat tavoitteet on lausuttu myös esimerkiksi Euroopan parlamentin suositusluonteisessa päätöslauselmassa taiteilijoiden sosiaalisesta asemasta vuodelta 200740. Siinä parlamentti muun muassa kehottaa jäsenvaltioita luomaan taiteellista tuotantoa tukevan oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen tai panemaan sen täytäntöön ottamalla käyttöön tai
toteuttamalla erilaisia johdonmukaisia ja kokonaisvaltaisia taiteen edistämistoimenpiteitä,
jotka kohdistuvat sopimustilanteeseen, sosiaaliturvaan, sairausvakuutukseen, suoraan ja
välilliseen verotukseen ja Euroopan unionin sääntöjen noudattamiseen.
Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklasta on johdettavissa jonkintyyppinen, lähinnä viestinnän moniarvoisuuden suojaan kiinnittyvä, valtion aktiivinen turvaamisvelvoite. Esimerkiksi ratkaisussa Özgür Gündem v. Turkki (16.3.2000) Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että ilmaisunvapauden todellinen tehokas käyttö ei riipu ainoastaan
valtion velvollisuudesta olla puuttumatta johonkin ilmaisuun, vaan voi edellyttää myös positiivisia turvaamistoimenpiteitä yksilöiden välisten suhteiden piirissä. Tapauksen VDSÖ ja
Gubi v. Itävalta (19.12.1994) yhteydessä vastaavasti katsottiin ihmisoikeussopimuksen 10
artiklan edellyttävän, että valtion viestintää koskeva tukipolitiikka täyttää tietyt ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön myötä määräytyvät vähimmäisvaatimukset.41 Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä ei ole kuitenkaan ainakaan toistaiseksi tosiasiallisesti muotoutunut minkäänlaista ilmaisunvapauden sosiaalista ulottuvuutta turvaavaa
vähimmäissuojatasoa42. Pikemminkin ratkaisuissa on korostettu valtioiden laajaa harkintamarginaalia etenkin moniarvoisuutta turvaavien toimien määrittelyssä43.

39 Suosituksen taustaa kuvaa tarkemmin Hendrickx 2008, s. 106–17.
40 Euroopan parlamentin päätöslauselma taiteilijoiden sosiaalisesta asemasta, 2006/2249(INI),
7.6.2007. Parlamentti on antanut jo aiemminkin useita vastaavansisältöisiä suositusluonteisia
päätöslauselmia.
41 Ks. myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut Appleby v. Yhdistynyt kuningaskunta
(6.5.2003); Groppera Radio et.al. v. Sveitsi (22.2.1990) sekä Euroopan ihmisoikeustoimikunnan
ratkaisu de Geïllustreende Pers v. Alankomaat (6.7.1976).
42 Dröge 2003, s. 37 ja 140. Ks. myös Greer 2004, s. 424–434.
43 Demuth v. Sveitsi (5.11.2008).
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4.1.3 Periaate taiteen edistämislainsäädännön asettamisen ja
soveltamisen jäsentäjänä
Kiinnittyessään osaksi perustuslain sivistyksellisten oikeuksien kokonaisuutta taiteen edistämisen periaate asettaa julkiselle vallalle perustuslaissa säädetyn velvoitteen ryhtyä sellaisiin
toimiin, jotka luovat riittäviä materiaalisia edellytyksiä kuvataiteelliselle toiminnalle, turvaavat kuvataiteellisten ilmaisusisältöjen monimuotoisuutta ja ottavat huomioon kuvataiteellisen työn erityispiirteet. Kysymys siitä, miten taiteen edistämistoimissa tulisi painottaa
erityyppisiä taiteen edistämislainsäädännöllä luotavia suoria ja välillisiä tuki-instrumentteja,
on kuitenkin ennen kaikkea kulloiseenkin yhteiskunnalliseen kontekstiin vahvasti sidoksissa oleva sosiaali- ja kulttuuripoliittinen kysymys. Kansainvälisessä katsannossa esimerkiksi Yhdysvalloissa verotuksellisten instrumenttien käyttö on ollut eurooppalaisia valtioita
korostuneempaa, kun sen sijaan vastaavasti Euroopassa rahallisiin avustuksiin pohjaavat suorat tuki-instrumentit ovat olleet Yhdysvaltoja suuremmassa roolissa.44
Perusoikeusjohdannaisesta taiteen edistämisen periaatteesta ei seuraakaan yleisellä tasolla
minkäänlaista oikeudellista velvoitetta jonkin tietyntyyppisen taiteen edistämisjärjestelmän
rakentamiseen, mikä on ilmeistä jo turvaamisoikeuden optimointikäskytyyppisen valtiosääntöoikeudellisen luonteen pohjalta. Päinvastoin julkisella vallalla on oikeudellisesti laaja liikkumavara niin kulttuuri- ja yhteiskuntapoliittisesti tarkoituksenmukaisimmaksi katsomiensa
edistämisrakenteiden luomiseen kuin niiden kehittämiseen kunkin ajan hengen mukaan.
Yksilötasolla on lisäksi huomattava, että vaikka taiteen edistämisen periaatteen taustalla
on perus- ja ihmisoikeusnormistoon kiinnittyvä julkisen vallan toimintavelvoite, ei taiteen
vapautta koskeva perusoikeusnormi tai mikään muukaan perus- tai ihmisoikeusnormi luo
yhdellekään yksilölle tai yhteisölle suoraan minkäänlaista subjektiivista oikeutta saada taloudellista tai muunlaista tukea taiteensa harjoittamiseen. Yksilöiden mahdolliset subjektiiviset
oikeudet joihinkin rahasuorituksiin tai muiden edistämistoimien kohteeksi pääsemiseen
syntyvät näin ollen perustuslaintasoa alempien säädösten perusteella.
Perustuslaintasoinen perusoikeusnormisto yhdessä siihen liittyvän ihmisoikeusnormiston kanssa edellyttävät ainoastaan sitä, että valtio ryhtyy yleisellä tasolla yksilöiden toimintamahdollisuuksia ylläpitäviin ja edistäviin toimiin. Niiden mitoituksessa ja kohdistamisessa
on otettava huomioon muun muassa yhdenvertaisuusperiaatteen (PeL 6 §) asettama yksilöiden eriarvoisen kohtelun kielto, kielellisten ja kulttuuristen perusoikeuksien (PeL 17 §)
tosiasiallisen toteutumisen edellyttämä mahdollinen positiivinen erityiskohtelu sekä yhteisöoikeudellinen kielto valtiontuen käytöstä sisämarkkinoita vääristävällä tavalla (Euroopan
unionin perustamissopimuksen 107 artikla45).
Perustuslaillisen yhdenvertaisuusperiaatteen keskeisin ulottuvuus on se, että se kieltää
taiteen edistämistoimia kohdennettaessa asettamasta ketään ilman hyväksyttävää perustetta
44 O’Hagan 1998, s. 13; Hillman-Chartrand & McCaughey 1989. Pohjoismaisen taidepolitiikan
osalta ks. erityisesti Duelund 2003.
45 Euroopan unionin perussopimuksen artiklanumerointia on muutettu 13.12.2007 allekirjoitetulla
Lissabonin sopimuksella, EYVL [2007] C306. Uudistetun perussopimuksen 107 artikla vastaa
aiemmin voimassa olleen numeroinnin 87 artiklaa.
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eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun vastaavan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Hyväksyttävän perusteen käsillä ollessa yhdenvertaisuusperiaate ei kuitenkaan estä rajaamasta tiettyjä edistämistoimia vain johonkin ryhmään kuuluville taikka määrittämästä, että valittaessa
henkilöitä edistämistoimien kohteeksi huomioidaan esimerkiksi edistämistoimien piiriin
hakeutuvan ikä, sukupuoli tai asuinpaikka.
EU-oikeuskytkentäisten taiteen edistämisinstrumenttien kohdalla näiden perusteiden
hyväksyttävyyttä arvioitaessa on muistettava kiinnittää huomio kansallisen oikeuden näkökulman ohella EU-oikeuden näkökulmaan. EU-tuomioistuin on nimittäin muun muassa
tapauksissa Steinhauser v. Biarritzin kaupunki (asia C-197/84, 18.6.1985) ja Komissio v.
Espanja (asia C-45/93, 15.3.1994) kiinnittänyt huomion siihen, etteivät kansallisesta kulttuuripolitiikasta kumpuavat perusteet ole välttämättä hyväksyttäviä syitä ylläpitää järjestelyjä, joissa eri jäsenmaiden kansalaiset asetetaan eriarvoiseen asemaan suhteessa heidän mahdollisuuksiinsa osallistua tietyn jäsenmaan taide- ja kulttuurielämään46.
Niinpä kaikki sellaiset toimet, joissa taiteenedistämisjärjestelyt rajataan vain Suomen
kansalaisille tai muutoin vastaavalla tavalla kansallisuusperusteisesti rajatulle joukolle ovat
potentiaalisesti jännitteisiä suhteessa EU-oikeuden perusperiaatteena olevaan henkilöiden,
tavaroiden ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen. Komissio antoi tähän liittyen Suomelle
vuonna 2003 virallisen huomautuksen47, jossa se katsoi Suomen kirjailijoita ja kääntäjiä
koskevan apurahajärjestelmän aiheuttaneen epäsuoraa syrjintää muita kuin suomalaisia
kirjailijoita, kääntäjiä, säveltäjiä ja kuvittajia kohtaan, koska se edellytti tuensaajan asuvan
tai asuneen pysyvästi Suomessa. Tämän johdosta hallitus esitti, että eräistä kirjallisuuden
ja kuvataiteen apurahalaeista poistettaisiin niiden saamisedellytyksiin kuulunut Suomessa
asumisen velvoite48.
Eduskunta kuitenkin hylkäsi hallituksen esityksen katsoen, että kulttuuridiversiteettisopimus, jonka yksi sopimusosapuoli myös EU on, antaa valtioille oikeuden muotoilla ja panna
täytäntöön kulttuuripolitiikkansa ja omaksua toimenpiteitä kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Niinpä Suomella tuli olla oikeus myös Suomessa asuvia taiteilijoita suosivien taiteenedistämistoimien ylläpitämiseen ja kehittämiseen etenkin,
kun Suomessa oli komission huomautuksen jälkeen säädetty kirjailijoiden lainausmääräperusteisesta lainauskorvauksesta ja siten implementoitu lainauskorvausdirektiivi komission
edellyttämällä tavalla.49
46 Ks. kuitenkin myös Komissio v. Saksa (asia C-68/99, 8.3.2001), jossa hylättiin komission ajama
kanne, jonka mukaan Saksa rikkoi yhteisöoikeutta soveltaessaan itsenäisinä ammatinharjoittajina
toimivien taiteilijoiden ja toimittajien sosiaaliturvaa koskevaa lakia myös sellaisiin toisessa
Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuviin taiteilijoihin ja toimittajiin, jotka toimivat tavallisesti
itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä tässä toisessa jäsenvaltiossa että Saksan liittotasavallassa ja
jotka tästä syystä ovat yksinomaan kyseisen asuinvaltionaan olevan jäsenvaltion lainsäädännön
alaisia sosiaaliturvajärjestelmien osalta.
47 Komission virallinen huomautus 2003/2196 direktiivin 92/100/ETY eräiden lainausoikeutta
koskevien säännösten soveltamisesta.
48 HE 175/2006 vp.
49 SiVM 22/2006 vp. Pidän itse tässä lainsäädäntöratkaisussa harjoitettua oikeudellisen argumen
taation kiinnittämistä kulttuuridiversiteettisopimukseen EU-oikeuden näkökulmasta ongel
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Tällä hetkellä suomalaisessa taiteenedistämisjärjestelmässä erityyppisiä priorisointisäännöksiä löytyy ennen kaikkea apurahalainsäädännöstä. Laissa valtion taiteilija-apurahoista
(734/1969) esimerkiksi säädetään ensinnäkin, että taiteilija-apurahoja jaettaessa niistä on
vuosittain myönnettävä vähintään 30 apurahavuotta vastaava määrä nuorille tai uransa
alussa oleville taiteenharjoittajille, ja toisekseen, että vähintään kolmivuotisia taiteilija-apurahoja myönnettäessä etusija on annettava luovan suorituskyvyn jo osoittaneille taiteenharjoittajille.
Perustuslaissa turvatut kielelliset ja kulttuuriset oikeudet (PeL 17 §) yhdistettynä taiteen vapautta koskevan perusoikeuden (PeL 16.3 §) turvaamisoikeudelliseen ulottuvuuteen
luovat julkisella vallalle velvollisuuden ryhtyä positiiviseksi erityiskohteluksi katsottaviin
toimiin yhteiskunnan taiteellisen ilmaisun moninaisuuden säilyttämiseksi. Tämä velvoittaa
julkisen vallan taiteen edistämistoimissaan sellaiseen positiiviseen erityiskohteluun, joka
esimerkiksi suhteellisen suosimisen kautta turvaa eri kielellisille ja kulttuurisille ryhmille
ominaisen taiteen säilymisen yhteiskunnassa. Kuitenkin kuten jo todettua nämä perussäännökset eivät tuota kuitenkaan sellaisenaan millekään tietylle ryhmälle, saati sitten sen yksittäisille edustajille, minkäänlaista subjektiivista oikeutta saada julkista tukea omalle taiteelliselle ilmaisulleen.
Euroopan unionin perustamissopimukseen 107(1) artiklaan otettu kielto valtiontuen
käytöstä sisämarkkinoita vääristävällä tavalla merkitsee sitä, että yksittäisten jäsenvaltioiden
mahdollisuuksia käyttää erityyppisiä valtiontuiksi katsottavia taloudellisia suoritteita yritysten ja niihin vertautuvien markkinatoimijoiden tukemiseen on rajoitettu50. Yleiskieltoon on
kuitenkin tehty useita kuvataiteellisen ilmaisun edistämissääntelyn kannalta keskeisiä poikkeuksia: ensinnäkin artiklaa ei sovelleta suoraan luonnollisille henkilöille maksettaviin apurahoihin; toiseksi niin sanotun de minimis -asetuksen mukaan artiklaa ei sovelleta vähäiseen
tukeen eli tilanteeseen, jossa yksittäisen toimijan saaman tuen bruttomäärä ei ylitä kolmen
vuoden ajanjaksolla 200 000 euroa51 ja kolmanneksi perustamissopimuksen 107(3) artiklan
nojalla tukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen ei katsota kielletyksi, jos tuki ei
muuta kaupankäynnin ja kilpailun edellytyksiä yhteisössä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella
tavalla52. Toistaiseksi perustamissopimuksen 107 artiklan noudattamista valvova Euroopan
mallisena. Kulttuuridiversiteettisopimukselle ei voi mielestäni antaa unionin perusvapauksien
suojan ohittavaa oikeusvaikutusta. EU-oikeuden näkökulmasta tämäntyyppisten lainsäädäntö
ratkaisujen hyväksyttävyys riippuukin nähdäkseni pikemminkin siitä, missä määrin kansallisuustai asumisperusteisesti syrjivä tukipolitiikka on oikeutettavissa EU:n perusoikeuskirjaankin
sisältyvän moniarvoisuusturvaperiaatteen nojalla (perusoikeuskirjan artikla 22). Tämä vastaa
vasti liittyy vahvasti siihen, missä määrin unioni itse turvaa alueellaan esiintyvää kulttuurista
ja kielellistä moniarvoisuutta oman kulttuuripolitiikkansa avulla. Oikeuskäytännön osalta ks.
EU-tuomioistuimen ratkaisu Famialiapress (C-368/95, 26.6.1997), jossa tunnustetaan harkin
nanvaraisuuden ja syrjimättömyyden yhteensovittamisen vaikeus viestintä- ja kulttuuripoliittisia
tukia kohdennettaessa.
50 Kielletyn tuen käsitteestä yksityiskohtaisemmin ks. Alkio & Wiik 2004, s. 780–809.
51 Komission asetus 1998/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta
vähämerkityksiseen tukeen 2(2) ja 2(3) artiklat, EYVL [2006] L 379/5.
52 Perustamissopimuksen 107(3) artiklan mukaisten tukitoimien sallittavuuden arviointi kuuluu
Euroopan komissiolle.
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komissio on kohdistanut kulttuurin saralla tuen sisämarkkinayhteensopivuuden arviointija valvontatoimia vain audiovisuaalisten kulttuurituotteiden tuotantotukeen, jolla viitataan
lähinnä elokuvatuotannon tukeen53.
**
Perusoikeuslähtöinen taiteen vapauden turvaamisvelvoite asettaa tiettyjä perustuslaintasoisesti määriteltyjä vaatimuksia julkisen taide- ja taiteilijatuen tasolle ja tavalle eli turvaamisvelvoitetta konkretisoiville perustuslaintasoa alemmanasteisille säädöksille. Ennen kaikkea
taiteen edistämisen periaate kehottaa yhdessä puuttumattomuuden periaatteen kanssa luettuna
priorisoimaan taide- ja taiteilijatuen kohdalla taiteellisen toiminnan perusrahoitusta suhteessa
ohjaavampiin projektirahoitustyyppisiin rahoitusmuotoihin, sillä yleisesti ottaen mitä pitkäjänteisempää ja runsaampaa taiteellisen työskentelyn perusrahoitus on, sitä vapaampia taiteilijat
ovat tekemään taiteellista toimintaansa koskevia ratkaisuja puhtaan taiteellisin perustein. Vastaavasti mitä hienojakoisempien ja tavoitesidottujen tuki-instrumenttien kautta taiteellista
työskentelyä tuetaan sitä herkemmin taiteen edistämistoimet asettuvat ristiriitaan taiteelliseen ilmaisuun puuttumattomuuden periaatteen kanssa.
Julkisen taide- ja taiteilijatuen tasoa koskevan vaatimuksen tarkempi määrittely on kuitenkin vaikeaa. Minkäänlaista helposti tunnistettavaa alarajaa julkisen vallan absoluuttiselle
tai suhteelliselle rahoitusvastuulle ei voida asettaa. Näin ollen taiteen edistämisvelvoitteen
konkretisoinnista vastaavilla lainsäätäjillä ja talousarviopäätöksentekijöillä on hyvin laaja
harkintavalta sen suhteen missä laajuudessa ja muodossa he toteuttavat julkisen taiderahoituksen turvin taiteen edistämisvelvoitetta.
Harkintavalta ylittyy selkeimmin silloin, kun julkisen vallan toimet tosiasiallisesti estävät
taiteellisen toiminnan tai sulkevat täydellisesti tietyntyyppisen taiteen, tietyt taiteenharjoittajat
tai tietyt taiteenalat taiteen edistämistoimien ulkopuolelle. Tällöin julkisen vallan taiteen edistämistoimet irtaantuvat täysin niitä oikeuttavasta moniarvoisuusturvan tavoitteesta.
Esimerkin tämäntyyppisestä tietyn taidemuodon kitkemiseen tähdänneestä keskustelusta tarjoaa eduskunnan toivomusponnen pohjalta 1960-luvun alussa työskennellyt oikeusministeriön asettama sarjakuvatoimikunta, jonka toimeksiantona oli valmistella sellainen
esityksen, joka antaisi mahdollisuuden rajoittaa laadultaan ala-arvoisten sarjakuvien levittämistä Suomeen54. Tämäntyyppinen perus- ja ihmisoikeusnormiston asettaman taiteen edistämistavoitteen vastainen toiminta, joka asiallisesti merkitsee taiteen vapauden ydinsisällön
53 Ks. Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle
ja alueiden komitealle tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä oikeu
dellisista näkökohdista, EYVL [2002] C43; Komission tiedonanto tietyistä elokuviin ja
muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista 26 päivänä syyskuuta
2001 annetun komission tiedonannon (elokuvatiedonanto) mukaisista valtiontuen arviointi
perusteista, EYVL [2009] C31. Komissio ylläpitää verkkosivuillaan rekisteriä (http://ec.europa.
eu/competition/state_aid/register/) valtiontukien sallittavuutta koskevista ratkaisuistaan.
Rekisteristä löytyy mm. ajantasaisin Suomea koskeva audiovisuaalisen tuotannon valtiontukien
sallittavuutta koskeva ratkaisu.
54 KM 1962:83, s. 1–2. Vrt. muiden painotuotteiden sääntelyn osalta L 77/1957 ja HE 33/1956 vp.
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tyhjäksi tekemistä, tulee lähtökohtaisesti kielletyksi jo perusoikeusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten perusteella55.
Tässä mielessä suomalaisen perusoikeusajatteluun istuu huonosti esimerkiksi runsaasti
kansainvälistä keskustelua herättänyt Yhdysvaltain valtiolliselle taiderahoitusviranomaiselle
(National Endowment for the Arts, NEA) asetettu velvollisuus priorisoida rahoituspäätöksenteossaan sellaisia taiteilijoita, jotka ovat taiteellisessa ilmaisussaan ottaneet huomioon
sovinnaisuutta koskevat yleiset standardit sekä kunnioittaneet Amerikan kansan uskomusten ja arvojen eroja. Yhdysvaltain kongressi lisäsi tämän harkintavaltaa ohjaavan säännöksen
vuonna 1990 NEAn toimintaa ohjaavaan lakiin tuohtuneena siitä, että NEA oli antanut
tukea homoeroottisista töistään tunnetulle Richard Mapplethorpelle ja Andres Serranon
ureaan upotusta krusifiksistä koostuneen Piss Christ teoksen esille laittaneelle taidemuseolle56. Yhdysvaltain korkein oikeus ei pitänyt National Endowment for the Arts v. Finley
-ratkaisussaan säännöstä perustuslain sananvapaussäännöksen vastaisena huolimatta siitä,
että eräät taiteilijat, muun muassa Shut Up and Love Me performanssistaan tunnettu Karen
Finley, katsoivat sen rajaavan heidät taiteilijatuen ulkopuolelle.
National Endowment for the Arts v. Finley 524 U.S. 569 (25.6.1998)
Liittovaltion kongressin hyväksymän lain mukaan Yhdysvaltain taiderahoitusviranomaisen
NEAn oli rahoituspäätöksiä tehdessään otettava huomioon sovinnaisuutta koskevat yleiset
standardit sekä kunnioitettava Amerikan kansan uskomusten ja arvojen eroja. NEAn puheenjohtaja kumosi hänelle kuuluvaa veto-oikeutta käyttäen säännöksen nojalla eräät alaistensa
tekemät rahoituspäätökset. Neljä tämän johdosta NEAn rahoituksen ulkopuolelle jäänyttä
taiteilijaa nosti kanteen, jossa he väittivät lainkohtaa Yhdysvaltain perustuslain 1. lisäyksessä
turvatun sananvapauden vastaiseksi. He katsoivat säännöksen tosiasiallisesti epäävän julkisen
tuen sellaiselta ilmaisulta, joka ei ole valtavirran arvojen mukaista tai haastaa sovinnaisuuden
standardit.
Liittovaltion korkein oikeus hylkäsi kanteen. Sen enemmistön mukaan pikemminkin
mesenaattina kuin suvereenina tässä tapauksessa toimineella kongressilla oli oltava niukkoja
rahoitusresursseja kohdistettaessa laaja vapaus asettaa rahoitusprioriteetteja huolimatta siitä,
että valtion tukipolitiikka ja sananvapauden toteutuminen ovat yhteydessä toisiinsa. Tuomioon sisältyy kahden tuomarin lausuma, jossa he totesivat, ettei lainsäätäjän päätös asettaa
siveellinen taide epäsiveellisen edelle ole sen diskriminoivampaa kuin se, että lainsäätäjä on
ylipäänsä päättänyt tukea taidetta jonkin toisen kohteen kustannuksella. Lisäksi tuomioon
liittyy yksi eriävä mielipide, jonka jättäneen tuomarin mielestä säännös oli perustuslain sananvapaussäännöksen vastainen, sillä sen tarkoitus oli estää epämieluisana pidetyn taiteellisen
ilmaisun rahoitus, missä säännös oli myös onnistunut.

55 Kuten Veli-Pekka Viljanen (2001, s. 60–61) on todennut, perusoikeuksien rajoitusedellytysten
luettelo voi toimia vain rajoitetusti arvioitaessa julkiselle vallalle turvaamis- tai edistämis
velvollisuuden luovia perusoikeusnormeja. Esimerkiksi tietyn ilmaisumuodon kategorisesti
edistämistoimien ulkopuolelle sulkemisen kaltaiseen tilanteeseen yleiset rajoitusedellytykset
soveltuvat kuitenkin hyvin. Ks. myös Tuori & Kotkas 2008, s. 207.
56 Teoksista ja niiden synnyttämistä oikeusprosesseista on kirjoitettu poikkeuksellisen runsaasti.
Kommentaattorien keskuudessa ei näy vallitsevan minkäänlaista laajahkojen henkilöpiirin
yhteisesti jakamaa käsitystä siitä, miten teoksiin ja/tai oikeusprosesseihin tulisi suhtautua.
Tuoreehkoista puheenvuoroista ks. esim. Young 2007 ja Vassal-Adams 2007.
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Asetelma ei ole Suomessakaan täysin teoreettinen. Esimerkiksi kuvataiteilija Teemu Mäen
sinänsä jo 1980-luvulla valmistunut teos Sex and death kirvoitti vuonna 2004 eduskunnassa
toisaalta eräät kansanedustajat penäämään hallitukselta toimenpiteitä apurahojen myöntämisperusteiden tarkastamiseksi (KK 389/2004 vp) ja toisaalta erään kansanedustajan vaatimaan teoksen hankkineen Nykytaiteen museo Kiasman määrärahojen supistamista (TPA
74/2004 vp).
KK 389/2004 vp
”Valtion kuvataidetoimikunta on myöntänyt Teemu Mäelle viisivuotisen (vuosiksi 2003–
2007) apurahan. – – Apurahoja jaettaessa olisi syytä tarkistaa henkilön koko aiempi tuotanto.
Siksi pidämme outona, että kuvataidetta tehneelle henkilölle, joka aiemmin on tuomittu
rikoksesta, myönnetään monivuotinen apuraha, vaikka samaan aikaan moni muu tasokasta
tuotantoa tekevä taiteilija jää tästä paitsi. – – Onko hallitus tietoinen siitä, että kuvataidetoimikunta on myöntänyt viisivuotisen apurahan henkilölle, joka aiemmin on kuvatuotantoa
tehdessään syyllistynyt rikokseen ja tuomittu siitä sekä aikooko hallitus asian vuoksi ryhtyä
toimenpiteisiin apurahojen myöntämisperusteiden tarkistamiseksi?”
TPA 74/2004 vp
”– – on käsittämätöntä, että Nykytaiteen museo osti kokoelmiinsa Teemu Mäen eläinrääkkäystä sisältävän videon ja sitä kautta hankki runsaasti julkisuutta sekä videolle että sen tekijälle.
– – ehdotan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vähentääkseen Nykytaiteen museon Kiasman valtionosuuksia ja siirtää näin säästyneet varat kirjastojen valtionosuuksiin.”

National Endowment for the Arts v. Finley –ratkaisu ilmentää kuitenkin eräänlaista ääritapausta. Käytännössä taide- ja taiteilijatukea koskevat lainsäädäntö- ja talousarvioratkaisut
sijoittuvat tavallisesti sellaiselle taiteellisen ilmaisun vapauden edistämisen ja loukkaamisen
väliselle laajalle harmaalle alueelle, jossa julkisen vallan toimien oikeudellinen arvostelu jää
vaikutuksiltaan heikoksi ja jossa siten niin lainsäätäjän, talousarviopäätöksentekijän kuin
talousarviomäärärahojen jakajan poliittiseen päätöksentekoon liittyy laaja harkintamarginaali, johon sisältyy muun muassa oikeus asettaa tiettyjen perusoikeuksien toteuttamisvelvoitteesta kumpuavien oikeushyvien edistäminen toisten vastaavalla tavalla tiettyjen perusoikeuksien toteuttamisvelvoitteesta juontuvien oikeushyvien edistämisen edelle.
Yksilöiden näkökulmasta on tärkeää, että tämän harkintamarginaalin puitteissa toimittaessa kyetään löytämään tasapaino ennakoitavuuden ja joustavuuden välille. Julkisen vallan
perusoikeuksien toteuttamistoimien tulisikin olla joustavia ja perustua selkeästi julkilausuttujen ja demokraattisesti neuvoteltujen ohjelmien toteuttamiseen sellaisella tavalla, jossa nuo
ohjelmat eivät kuitenkaan liiaksi lukitse eduskunnan talousarvio- ja lainsäädäntöpäätöksentekoa. On myös tärkeää, että toteuttamistoimien konkretisoinnista käydään vuoropuhelua
kansalaisyhteiskunnan instituutioiden kanssa eli taiteellisen toiminnan edistämisen osalta
taidemaailman toimijoiden kanssa.57
**

57 Tss-ihmisoikeusnormien toteuttamisvelvoitteen osalta ks. Craven 1995, s. 109–134.
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Taiteen edistämistoimia järjestettäessä ja mitoitettaessa julkisen vallan harkintavallan keskeisimpänä rajoittimena voinee pitää perusoikeuden heikennyskiellon periaatetta58. Heikennyskiellon käsite kietoutuu tiiviisti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten ihmisoikeuksien oikeusvaikutuksiin59 ja perustuslain 22 §:ssä asetettuun perusoikeuksien yleiseen
turvaamisvelvollisuuteen. Heikennyskieltovaikutusta voi pitää perusoikeuden toimeksiantovaikutuksen kääntöpuolena, joka merkitsee kieltoa heikentää oikeuden toteuttamisessa jo
saavutettua tasoa60. Sen oikeudellinen tehtävä on näin ollen pakottaa perusoikeutta konkretisoivalla lainsäädännöllä ja talousarviopäätöksillä määrittyvä perusoikeussuojataso pysymään ”riittävän pitkällä”, kuten Mikael Hidén asian ilmaisee61.
Heikennyskiellon oikeusvaikutusten jäsentämisen kannalta on olennaista, edellyttääkö
perusoikeussäännös jonkin palvelun tai järjestelmän kehittämistä tietynlaiseksi vai edellyttääkö se ylipäänsä tuon palvelun tai järjestelmän kehittämistä kohti sen ”täydellistä toteutumista”. Jos perusoikeus edellyttää jonkin palvelun tai järjestelmän kehittämistä tietylle
tasolle, se samalla kieltää heikentämästä tuon palvelun tai järjestelmän tasoa tuon rajan alle.
Jos säännös ei sido oikeutta mihinkään tiettyyn tasoon vaan sen sijaan edellyttää järjestelmän jatkuvaa kehittämistä, voidaan kaikenlaiset heikennykset suhteessa saavutettuun tasoon
nähdä periaatteessa kielletyiksi.62
Heikennyskielto on oikeudelliselta luonteeltaan periaatetyyppinen optimointikäsky,
joka siis syrjäytyy kohdatessaan vastakkaisen suuntaisen painavamman periaatteen. Käytän-

58 Heikennyskielto on suomalaisessa oikeuskeskustelussa melko heikosti jäsentynyt valtiosääntö
oikeudellinen tulkintaparadigma. Niinpä eräät tutkijat (esim. Arajärvi 2002, s. 80) ovat liittäneet
sen toisinaan mielestäni virheellisesti lähinnä vain tss-ihmisoikeusnormien oikeusvaikutuksiin ja
kuvailleet sitä horjuvasti (esim. Pentti Arajärven osalta vertaa esim. keskenään Arajärvi 2002, s. 80
sekä Arajärvi 2002, s. 39 ja 109). Toiset ovat vastaavasti esimerkiksi Liisa Niemisen (1996, s. 920)
tapaan varustaneet heikennyskieltoa koskevat kannanottonsa huomautuksin, joissa kannanotot
katsotaan voimassa olevan oikeuden mukaisiksi ”edellyttäen että heikennyskieltovaikutuksen
katsotaan olevan olemassa”. Itse näen Kaarlo Tuorin (1996, s. 854–856) tapaan heikennyskiellon
olennaisena osana perusoikeusjärjestelmää. Heikennyskiellosta perustuslakivaliokunnan lausun
noissa ks. esim. PeVL 11/1995 vp; PeVL 16/1996 vp; PeVL 34/1996 vp ja PeVL 14/2007 vp.
59 Ks. erityisesti TSS-sopimuksen 2 artikla, jossa sopimusvaltio velvoittautuu asteittain ja maksi
maalisten käytössään olevien resurssiensa puitteissa edistämään sopimuksen perustaminen
oikeuksien täydellistä toteutumista (kommentaarina ks. Ssenyonjo 2010). Sopimusvelvoitteen
oikeudellisesta merkityksestä ks. tss-komitean kolmas yleiskommentti (United Nations
Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General
Comment No. 3, 1990). Ks. myös ns. Limburgin periaatteiden kommentaari Alston & Quinn
1987. .
60 Vrt. Sakari Hännisen (2010, s. 188) näkemykseen heikennyskiellosta perusoikeuden abrogaatio
vaikuksen vahvistajana. Vaikka Hännisen tss-oikeuksien oikeusvaikutusten jäsentämismalli
tarjoaakin kiinnostavan tavan yhdistää empiirisen ja normatiivisen lähestymistavan tuottamaa
tietoa toisiinsa, en pidä Hännisen tapaa lähestyä heikennyskieltoa onnistuneena, koska Hänninen
tavoittelee siinä voimassa olevan oikeutemme näkökulmasta liian pitkälle menevää yksilöllistä
ulottuvuutta heikennyskiellolle.
61 Hidén 1996, s. 768–769.
62 Tuori & Kotkas 2008, s. 207; Heuru 2006, s. 56; Arajärvi 2002, s. 106–109.
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nössä heikennyskiellon syrjäytyminen liittyy ennen kaikkea tilanteisiin, joissa yhteiskunnalla
ole enää käytössään resursseja pitää perusoikeuden aineelliseen piiriin kuuluvia palveluita
tai järjestelmiä sellaisella tasolla, jolla ne ovat. Perustuslakivaliokunnan kannanotoissa ja
oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että yhteiskunnan ajautuminen syvään taloudelliseen
taantumaan, joka aiheuttaa julkisen talouden rahoitusvaikeuksia, voi ainakin tiettyyn rajaan
asti muodostaa hyväksyttävän perusteen heikennyskiellosta poikkeamiselle. Perustuslakivaliokunta on esimerkiksi omassa lausuntokäytännössään korostanut, että on johdonmukaista
ottaa huomioon kansantalouden ja julkisen talouden tila mitoitettaessa sellaisia etuuksia,
jotka julkinen valta välittömästi rahoittaa.63
Tällöinkin perusoikeussäännökset tulee mieltää kuitenkin perustuslainsäätäjän tekemiksi priorisointiratkaisuiksi, jotka velvoittavat julkista valtaa silloinkin, kun taloudellisia
voimavaroja kohdennetaan taloudellisesti vaikeina aikoina.64 Tällöin heikennyskielto vaikuttaa Pentti Arajärven mukaan priorisointinormina toisaalta heikennyksen kohteen valintaan ja toisaalta tapaan, jolla heikennys tehdään65.
Heikennyksen kohteen valinnassa tulee tällöin asettaa perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttamiseen liittyvien palveluiden ja järjestelmien tason säilyttäminen etusijalle
suhteessa sellaisiin palveluihin ja järjestelmiin, jotka eivät juonnu perus- ja ihmisoikeusvelvoitteista66. Käytännössä tämäkin vaatimus jättää valtiolle vielä liikkumavaraa sen määrittämisessä, miten se arvottaa perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin liittyviä toimintoja keskenään.
Suomessa on tehty perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita konkretisoivaa lainsäädäntöä asetettaessa eräitä eksplisiittisiä priorisointiratkaisuja. Taiteen edistämisen periaatteen kannalta
niistä merkityksellisin on kuntien peruspalveluiden valtionosuuslain (1704/2009) 54 §:n
ilmentämä muun kulttuuritoimen kuin kirjastotoimen suhdetta muihin kunnallisiin peruspalveluihin jäsentävä priorisointiratkaisu, joka liittyy osaltaan taiteen edistämisen periaatteeseen. Sen mukaan muun kulttuuritoimen kuin kirjastotoimen laskennallisen valtionosuuden ei tarvitse seurailla todellisia määrärahatarpeita samalla tavalla kuin kaikkien muiden
kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien sosiaali- ja terveyspalveluista kirjastopalveluihin.
Priorisointiperiaate kantaakin selvää sanomaa: julkistalouden ankarina aikoina on ensin
heikennettävä muun kunnallisen kulttuuritoimen kuin kirjastotoimen rahoitusta ja vasta sen
jälkeen harkittava muiden kuntien peruspalveluiden rahoituksen heikentämistä. Näin ollen
kuntien valtionosuuslainsäädännön kontekstissa määrärahojen mitoitusta koskeva harkinta

63 Ks. Arajärvi 2006, s. 39; PeVM 25/1994 vp; PeVL 34/1996 vp; PeVL 12/2011 vp. Vrt. kuitenkin
PeVL 13/2011 vp.
64 Tuori & Kotkas 2008, s. 208. Ks. myös Harvey & Rooney 2010, s. 270; Alston & Qunn 1987,
s. 172; tss-komitean kolmas yleiskommentti (United Nations Economic and Social Council,
Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General Comment No. 3, 1990).
65 Arajärvi 2002, s. 109. On syytä myös huomata, että heikennyskielto kiinnittyy olemukseltaan
perusoikeuden aineellisen suojan tasoon. Näin ollen nyttemmin jo kumotun toimeentulon
lakisääteisen perusturvan lepäämäänjättämissäännöksen tulkintadoktriinista ei voi hakea johtoa
heikennyskiellon ulottuvuuksien tarkasteluun (samansuuntaisesti Tuori 1996, s. 855–856).
66 The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (1987), kohta 28.
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on kohdistettava sitä koskevan lainsäädännön perusteella nimenomaan taide- ja kulttuurimäärärahoihin.
Onkin huomionarvoista, että taiteen ja kulttuurin rahoituslainsäädännön muutoksia ei
ole toistaiseksi katsottu koskaan perusoikeuksien heikennyskiellon kannalta ongelmalliseksi.
Esimerkiksi vuoden 2012 alusta toteutetulla museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintojen määräaikaisella alentamisella vuosiksi 2012–2015 ei ollut perustuslakivaliokunnan mukaan olennaista merkitystä perustuslain 16.2 §:ssä turvatun itsensäkehittämisperusoikeuden toteutumisen kannalta, vaikkakin sen johdosta taide- ja kulttuurilaitokset joutuvat
sopeuttamaan toimintaansa vähenevien valtionosuuksien vuoksi67.
Kuntien peruspalveluiden kokonaisuus huomioiden nämä taidelaitoksien rahoitukseen
kohdistuneet heikennykset ovat hyvin linjassa kuntien peruspalveluiden valtionosuuslain
54 §:n ilmentämän priorisointiperiaatteen kanssa, eikä niitä siten voi pitää perusoikeuksien
heikennyskiellonkaan kannalta ongelmallisina, vaikkakin perustuslakivaliokunta suhtautuu
omassa lausunnossaan heikennykseen liittyviin valtiosääntökysymyksiin ehkä turhankin
kevyesti. Koen myös ongelmalliseksi, että perustuslakivaliokunta kiinnitti arvionsa vain
perustuslain 16.2 §:n itsensäkehittämisperusoikeuteen tarkastelematta kysymystä perustuslain 16.3 §:n taiteen vapautta koskevan perusoikeuden näkökulmasta.
Olisikin suotavaa, että perustuslakivaliokunta jatkossa arvioisi tämäntyyppisiä heikennyksiä myös kiinnittäen huomion niihin tekijöihin, joiden perusteella heikennys on katsottavissa hyväksyttäväksi ja välttämättömäksi toimenpiteeksi68. Johtoa tämäntyyppiseen
arviointiin saisi esimerkiksi Kanadan korkeimman oikeuden ratkaisusta Newfoundland
(Treasury Board) v. NAPE (3 S.C.R. 381, 2004), jossa Kanadan korkein oikeus muotoili
niitä perusteita, joiden nojalla julkistalouden taantuma saattoi oikeuttaa tss-perusoikeussuojan heikentämisen. Oikeuden mukaan arvio oli kiinnitettävä erityisesti heikennyksen
oikeasuhteisuuteen suhteessa sitä perustelevaan julkistalouden tilan heikentymiseen, eikä
heikennys saanut mennä pidemmälle kuin oli tuon julkistalouden tilan heikentymisen kannalta välttämätöntä. Samalla oikeus katsoi, että arvio oli kiinnitettävä eksplisiittiseen punnintaoperaatioon, jossa toteutettavaa heikennystä oli punnittava suhteessa muihin mahdollisiin toimintavaihtoehtoihin. Lisäksi oikeus korosti, että tilapäisen taloudellisen taantuman
perustelema heikennys ei saa ajallisesti ulottua pidemmälle kuin tuon taantuman oli yleisesti
hyväksytyn arvion perusteella katsottu kestävän.69

67 PeVL 12/2011 vp. Sivistyslakivaliokunnan lakiesityksestä antamaan lausuntoon sisältyneessä
eriävässä mielipiteessä eräät kansanedustajat kuitenkin katsoivat ratkaisun kulttuuripoliittisesti
ongelmalliseksi (ks. SiVL 11/2011 vp).
68 Tähän liittyen sivistyksellisten perusoikeuksien heikentämisen kieltoa on tarkasteltu hyvin
esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 14/2007 vp) koskien maksullisen
tilauskoulutuksen järjestämistä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Siinä perustuslakivalio
kunta katsoi, että sivistyksellisten perusoikeuksien heikennyskiellosta johtuen maksullisen
tilauskoulutuksen järjestäminen ei saa johtaa muiden opiskelijoiden aloituspaikkojen vähentä
miseen.
69 Ratkaisua koskevasta keskustelusta ks. Nolan & Dutschke 2010, s. 287–288.
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Kotimaisen valtiosääntökäytännön piirissä on toki syytä myös muistaa, että perusoikeussäännöksiin kirjatuista priorisointiratkaisuista voidaan viimekädessä aina poiketa poikkeuslakijärjestelyin, jotka tosin tulee nykyisen poikkeuslakiajattelun mukaisesti säätää rajattuina poikkeuksina suhteessa perusoikeusnormien osoittamaan pääsääntöön. Valtio ei voi
kuitenkaan poikkeuslakimenettelyyn turvautumalla tehokkaasti luopua sitä sitovista ihmisoikeusvelvoitteista, mikä rajaa poikkeuslain mahdollisen käyttöalan pieneksi.
Suhteessa edellä sanottuun on kuitenkin huomattava, että eduskunta tekee puhtaan
talousarviopäätöksen ainoassa käsittelyssä ja aina yksinkertaisella enemmistöllä (PeL 83 §;
Eduskunnan työjärjestys 40/1999, 59 §). Näin ollen puhtaan talousarviomääräraharatkaisun kohdalla eduskunta voi aina poiketa jo yksinkertaisella enemmistöllä perusoikeussäännöstön ilmentämistä priorisointiratkaisuista. Tätä asiaintilaa voi pitää heikennyskiellon ja
ylipäänsä perusoikeusjärjestelmän kannalta tarkastellen valtiosääntöoikeudellisesti hyvin
ongelmallisena.
Heikennyskiellon ja muiden siihen liittyvien julkisen vallan velvoitteiden keskinäissuhdetta on kuvattu vielä kootusti kuviossa 7. Kuten kuviosta ilmenee, heikennyskielto jäsentyy
suhteessa tss-oikeuden toteutumisen nykyiseen tasoon ja sellaiseen tss-oikeuden toteutumisen minimisuojatasoon, jota julkinen valta ei saa missään tapauksessa alittaa. Tuolla alueella
heikennyskielto toimii valtiosääntöoikeudellisena optimointikäskynä, jonka äärimmäisenä
perälautana on sääntötyyppinen ehdoton kielto heikentää perusoikeussuojaa alle minimisuojatason. Tuo sääntötyyppinen kielto on vastaavasti kääntöpuoli julkisen vallan velvollisuudelle turvata välittömästi ja pysyvästi tss-oikeuden minisuojataso70. Tss-oikeuksia koskevassa
keskustelussa ei ole kuitenkaan selväsanaisesti määrittynyt, miten tuon minimisuojatason
aineellinen sisältö tulisi määritellä. Itse miellän sen määrittyvän ennen kaikkea perusoikeuden tyhjäksitekemisen kiellon kautta, mikä liittää sen määrittelyn pitkälti perusoikeuden
ydinalueoppiin, jota olen käsitellyt edellä puuttumattomuuden periaatteen yhdessä.
Heikennyskieltovaikutus ei liity ainoastaan suoran taide- ja taiteilijatuen muodossa
toteutettaviin edistämistoimiin vaan on yhteydessä yhtälailla muun muassa taiteellista toimintaa edistäviin verotukiin. Perusoikeuden turvaamisvelvoitteesta kumpuavien alennettujen arvonlisäverokantojen muuntaminen normaaliverokannoiksi, normiverojärjestelmään
kuuluvien luonnolliset vähennykset ylittävien verovähennyksien poistaminen tai verottomaksi määritellyn tulon muuntaminen veronalaiseksi tuloksi voidaankin eräissä tapauksissa
käsittää sellaisiksi perusoikeuden suojaaman toiminnan edellytysten heikennyksiksi, joita
tulee arvioida perusoikeuden heikennyskiellon kannalta.
Koska heikennyskieltovaikutus antaa suojaa vain tosiasiallisia heikennyksiä vastaan, se ei
kuitenkaan estä sellaisten edistämisjärjestelyiden purkamista, joilla ei syystä tai toisesta enää
ole merkittävää perusoikeuden toteutumista turvaavaa vaikutusta. Heikennyskieltovaikutus
ei myöskään estä edes joistakin vaikutuksiltaan merkittävistä edistämisinstrumenteista luopumista, jos nuo instrumentit korvataan samalla sellaisilla toisilla instrumenteilla, joiden vaikutuksesta taiteellisen toiminnan työedellytysten taso pysyy ennallaan tai kohenee. Edistämistoimien tasoa on tässä yhteydessä tarkasteltava yleisellä tasolla, mistä johtuen ainoastaan
70 Ks. Ssenyonjo 2010, s. 59–60.

176

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

Tss-oikeuden
täydellisen
toteutumisen
taso

Alue, jolla eteneminen hitaammin
kuin käytössä olevat
resurssit tekevät
mahdolliseksi rikkoo
tss-oikeutta

A)

Tss-oikeuden
toteutumisen
nykyinen taso
B)
Tss-oikeuden
minimisuojataso
C)
Ns. nollataso, jolla
tss-oikeus ei
toteudu lainkaan

D)

Alue, jolle siirtyminen ilman yhteyttä
käytössä olevien
resurssien heikkenemiseen rikkoo
tss-oikeutta
Alue, jolla oleminen
rikkoo jo sinänsä
tss-oikeutta

Alue, jolla tss-oikeus
velvoittaa periaatetyyppisenä optimointikäskynä

Alue, jolla tss-oikeus
velvoittaa sääntötyyppisenä ehdottomana
käskynä

A) = julkisen vallan velvollisuus edetä askelittäin kohti tss-oikeuden täydellistä toteutumista maksimaalisesti
käyttössä olevia resursseja hyödyntäen perusoikeusjärjestelmän kokonaisuus huomioon ottaen
B) = julkisen vallan velvollisuus olla heikentämättä tss-oikeuden toteutumisen tasoa ellei heikennys ole käytössä
olevien resurssien vähenemisen perustelema perusoikeudjärjestelmän kokonaisuus huomioon ottaen
C) = julkisen vallan velvoite turvata välittömästi ja pysyvästi tss-oikeuden minimitaso
D) = julkisen vallan velvoite olla missään tapauksessa laskematta tss-oikeuden suojaa minimitason alapuolelle

KUVIO 7. Julkisen vallan velvollisuus olla heikentämättä tss-oikeuden toteutumisen
tasoa (heikennyskielto) ja siihen läheisesti liittyvät julkisen vallan velvollisuudet, kun tss-oikeus edellyttää etenemistä kohti sen ”täydellistä
toteutumista”.

joihinkin yksilöihin vaikuttavat mutta yleisellä tasolla vähämerkitykselliset tai toteutettavien
muutosten yleisellä tasolla kompensoimat heikennykset, eivät tule heikennyskieltovaikutuksen kieltämiksi71. Tässä mielessä heikennyskieltovaikutus ei estä esimerkiksi suoraan taiteilijatukeen painottuneen edistämisjärjestelmän muuntamista verotukipainotteiseksi tai päin-

71 Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että johonkin tiettyyn henkilöpiiriin suuntautuvia
heikennyksiä on arvioitava heikennyskiellon ohella kuitenkin myös perusoikeuksien yleisten
rajoitusedellytysten ja yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmista. Niinpä sellainen heikennys,
joka ei tule perusoikeuden heikennyskiellon kieltämäksi voi tulla sellaiseksi jollakin muualla
perusteella. Perustuslakivaliokunta on eräissä lausunnoissaan käsitellyt heikennyksen vähäisyyden
vaikutuksia. Esimerkiksi lausunnossaan PeVL 16/1996 vp valiokunta katsoi, että työttömyysturvan omavastuuajan pidentäminen kahdella päivällä oli vaikutuksiltaan niin vähäinen heikennys, ettei se ollut perusoikeusnäkökulmasta ongelmallinen.
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vastoin joskin taiteilijoiden nykyisellä tulotasolla pelkillä verotuilla on vaikea luoda sellaista
edistämistoimien tasoa, joka vastaa nykymuotoista suoraa taiteilijatukea72.
Heikennyskielto on siis oikeudelliselta luonteeltaan ennen kaikkea lainsäätäjälle kohdistettu käsky, joka on käytännössä vailla yksilöllistä ulottuvuutta. Näin se ei Suomessa myöskään tule käytännössä tuomioistuinten harjoittaman konkreetin perusoikeuskontrollin piiriin. Tuomioistuimella tai viranomaisella ei ole esimerkiksi mitään mahdollisuutta soveltaa
sellaista sinänsä asiallisesti kumottua säännöstä, jonka kumoaminen on merkinnyt perusoikeuden heikennyskiellon loukkaamista. Näin ollen heikennyskiellolla voikin olla tuomioistuimessa oikeudellista merkitystä vain silloin, kun kysymys on jonkin jo suoraan perusoikeusnormista itsestään juontuvan oikeuden heikentämisestä.73
Ongelmalliseksi tämän tekee se, ettei heikennyskiellon valvonta tule käytännössä myöskään perustuslakivaliokunnan harjoittaman abstraktin perusoikeuskontrollin piiriin. Perustuslakivaliokunta käsittelee näet vain ani harvoin sellaisia perusoikeuksiin liittyviä lakiehdotuksia, jotka liittyvät perusoikeuksista juontuviin positiivisiin toimintavelvoitteisiin,
vaikkakin oikeuskirjallisuudessa on sinänsä kuitenkin katsottu, että tämäntyyppiset lakiehdotukset olisi saatettava perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi ja käsiteltävä tarvittaessa
perustuslainsäätämisjärjestyksessä poikkeuslakeina74.
Abstraktin perusoikeuskontrollin näkökulmasta erityisen ongelmallisia ovat sellaiset edistämisjärjestelyt, joissa edistämistoimiin varatut määrärahat on jätetty väljästi sidottuina menoina
valtion talousarvioprosessin yhteydessä päätettäviksi. Tämäntyyppisiä menoja ovat esimerkiksi
taiteen edistämisen järjestelyistä annetun lain (328/1967) 5 §:n mukaiset määrärahat valtion taidetoimikuntien taiteen edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden rahoittamiseen,
sillä lain mukaan ne vain ”otetaan vuosittain” valtion talousarvioon niiden suuruutta tai tarkempia käyttötarkoituksia sen selvemmin osoittamatta. Vakiintuneen valtiopäiväkäytännön
mukaan perustuslakivaliokunta ei näet arvioi valtion talousarvioesityksen perustuslainmukaisuutta75. Valtion talousarvio myös käytännössä konkretisoidaan ministeriö- ja virastota-

72 Liisa Nieminen on samantyyppisesti perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön pohjalta (ks.
erityisesti PeVL 11/1995 vp) katsonut, että niin kauan kun lasten kotihoidon tuki on vaihtoehtoinen
kunnallisen päivähoidon kanssa, ei voida sanoa, että kotihoidon tuen merkittäviäkin leikkauksia
tehtäessä törmättäisiin välttämättä perusoikeuksien heikennyskieltoon. Asia näyttäisi Niemisen
mukaan kuitenkin toisenlaisena, jos kotihoidon tuki olisi ainoa vaihtoehto järjestää lasten
päivähoito. (Nieminen 1996, s. 920.)
73 Heikennyskiellolla voi nähdäkseni olla perusoikeusteoreettisesti yksilöllinen ulottuvuus vain sen
kytkeytyessä sellaisiin perusoikeuksiin, joihin yksilö voi tehokkaasti vedota tuomioistuimessa
ohi niitä konkretisoivan laintasoisen sääntelyn. Käytännössä kyse on tällöin subjektiivisten
tss-perusoikeuksien abrogaatiovaikutuksesta. Tällaiset tilanteet eivät kuitenkaan aktualisoidu
ammattitaiteilijan taiteellisen toiminnan edistämistoimien yhteydessä, sillä Suomen voimassa
olevassa oikeudessa subjektiivisina tss-perusoikeuksina pidetään vain oikeutta vähimmäis
toimeentulon turvaan ja oikeutta maksuttomaan perusopetukseen (Saraviita 2005, s. 147–148).
74 Ks. esim. Myllymäki 2000, s. 85.
75 Sinänsä PeL 74 § ja Eduskunnan työjärjestyksen 38.3 § mahdollistavat valtion talousarvioesityksen
perustuslainmukaisuuden arvioinnin perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta onkin
poikkeuksellisesti vuonna 2011 antanut lausunnon valtion talousarvioesityksestä. Tuossa
lausunnossa valiokunta ei kuitenkaan arvioinut talousarvioesityksen perustuslainmukaisuutta
178

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

solla määrärahojen käyttösuunnitelmissa, jotka eivät ole millään muotoa perustuslainmukaisuuden arvioinnin kohteena.

4.2 Apurahaperusteinen kuvataiteen edistäminen
4.2.1 Kuvataiteen valtiollinen apurahoitus ja sen sääntely
Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiollisessa taiteilijapolitiikassa kuvataiteen kaltaisten vapaiden taiteiden alueella taiteen edistämistoimien ytimeen sijoittuvat julkisen vallan suoraan
yksittäisille taiteenharjoittajille jakamat apurahat76. Niiden tarkoituksena on muun muassa
luoda taiteilijoille edellytykset harjoittaa sellaista taiteellista toimintaa, joka ei ole ainakaan
välittömästi riippuvainen markkinakysynnästä sekä hankkia sellaisia taiteellisessa toiminnassa tarvittavia työvälineitä, joita taiteilija ei muutoin kykenisi hankkimaan. Tällä tavoin
valtio pyrkii toisaalta turvaamaan taiteellisen toiminnan moninaisuutta ja toisaalta varmistamaan, että taidemaailman piirissä taiteelliselta laadultaan korkeatasoiseksi katsottua taiteellista ilmaisua esiintyisi riippumatta sen mahdollisesta markkinakysynnästä.
Suomessa apurahoituksen juuret palautuvat taiteilijoille autonomian ajalta lähtien jaettuihin elinikäisiin rahalahjoihin eli gratiaaleihin, joista yhden ensimmäisistä sai vuonna 1836
taidemaalari Magnus von Wright77. Varhaisilla taiteilijatuki-instrumenteilla, joita jaettiin
autonomian ajalla ja itsenäisyyden ajan alussa ensi alkuun senaatin ja sittemmin ministeriöiden käyttövaroista, ei ollut taustallaan minkäänlaista varsinaista omaa säädösperustaa. Lakisääteiseen taiteilijatukeen Suomessa siirryttiin vasta 1940-luvulla, kun (vanhamuotoisen)
Suomen Akatemian perustamisen yhteydessä luotiin nuorten ja varttuneiden taiteenharjoittajien akatemia-apurahat78. 1960-luvun lopulla ne muunnettiin valtion taiteilija-apurahoiksi
samalla, kun suoran taiteilijatuen jakaminen annettiin lailla taiteen edistämisen järjestelyistä

kuin yhden yksittäistapauksen osalta todeten tuomioistuinlaitokselle budjetoidun määrärahan
tason perustuslain ja Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta ongelmalliseksi
(PeVL 13/2011 vp). Samassa yhteydessä valiokunta viittasi hallituksen toimintakertomuksesta
antamaansa mietintöön (PeVM 1/2010 vp). Hallituksen toimintakertomuksista annetut perus
tuslakivaliokunnan mietinnöt ovatkin viimevuosina muodostuneet yhdeksi keskeisimmistä
valtion taloudenhoidosta käydyn perus- ja ihmisoikeuskeskustelun foorumiksi. Valtion talous
arvioesityksen mahdollisista perusoikeusjännitteistä ja niiden asianmukaisen ratkaisemisen
periaatteellisesta tärkeydestä ks. myös Hidén 1996, s. 756–757.
76 Ks. Heikkinen 2003.
77 Rautiainen 2008b, s. 22. Ks. myös Tuomikoski-Leskelä 1977, s. 20–31.
78 Ks. laki Suomen Akatemiasta ja valtion apurahoista korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi
(732/1947). Lain osalta on syytä huomata, että hyväksytty apurahalainsäädäntö poikkeaa suurelta
osin hallituksen esityksestä (HE 110/1946 vp). Etenkin taiteen osalta luotu rahoitusjärjestelmä
syntyikin pikemmin eduskuntakäsittelyn kuluessa kuin hallituksen suunnitelmien pohjalta.
Akatemiajärjestelmän historian osalta ks. myös aiempi laki Suomen Akatemiasta (17/1939),
joka ei lain säätämisaikoihin syttyneen sodan johdosta koskaan tullut voimaan.
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(328/1967) perustetun taiteen keskustoimikunnasta ja taiteenalakohtaisista taidetoimikunnista koostuvan valtion taidetoimikuntalaitoksen jaettavaksi79.
Nykyisellään työskentely- eli elinkustannusapurahatyyppisten valtion taiteilija-apurahojen säädösperustan muodostaa vuoden 1970 alussa voimaan astunut taiteilija-apurahalaki
(L valtion taiteilija-apurahoista, 734/1969). Lain puitteissa taiteen keskustoimikunta jaostoineen80, valtion kuvataidetoimikunta sekä valtion valokuvataidetoimikunta jakavat edustamiensa kuvataiteen alojen taiteilijoille kestoltaan 0,5–5-vuotisia taiteilija-apurahoja81. Ne
on tarkoitettu ensisijaisesti taiteilijoiden taiteellisen työskentelyn tukemiseen, mutta niitä
voidaan taiteilija-apurahalain mukaan käyttää myös muun muassa opintojen tukemiseen.
Näiden tavanomaisten taiteilija-apurahojen lisäksi taidetoimikuntalaitos jakaa taiteilija-apurahalain perusteella erittäin ansioituneille taiteilijoille enintään 10-vuotisia taiteilija-apurahoja, joiden saajalla on apurahakauden ajan oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä82.
Vuosittain jaettavien taiteilija-apurahojen määrästä säädetään taiteilija-apurahalaissa83.
Apurahojen osoittaminen eri toimielinten jaettavaksi ja siten eri taiteenaloille on annettu
79 Järjestely liittyi vanhamuotoisen Suomen Akatemian lakkauttamiseen, jonka yhteydessä valtion
tiede- ja taiderahoitus eriytettiin toisistaan. Ks. Mertanen 2009, s. 87.
80 Taiteen keskustoimikunta voi asetuksen taiteen edustamisen järjestelyistä (1105/1991) 16 §:n
nojalla delegoida omaa toimivaltaansa asettamilleen jaostoille.
81 Valtion taiteilija-apurahan suuruus oli ennen valtion palkkausjärjestelmien uudistusta sidottu
valtion palkkaluokkaan A9. Uudistuksen jälkeen opetusministeriö on voinut vuodesta 2005
lähtien määritellä vapaasti apurahan suuruuden, joskin tarkoituksena on, että apurahan tasoa
tarkistettaisiin valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti ottaen lähtökohdaksi valtion
palkkaluokan A9 mukainen taso sillä hetkellä, kun kytköksestä luovuttiin (HE 247/2004 vp).
Ainakin toistaiseksi näin on myös tapahtunut, joskin vuoden 2009 alussa apurahasummaa
korotettiin apurahojen MyEL-vakuuttamisvelvollisuuden käyttöön oton yhteydessä valtion
virkamiesten palkkatason nousua vastaavan korotuksen ohella myös apurahansaajien sosiaali
turvamaksuja (MyEL-vakuutusmaksuja) vastanneella summalla.
82 Erittäin ansioituneiden taiteilijoiden enintään kymmenvuotisia apurahoja jaetaan vuoden
2012 alusta lukien (ks. L 1135/2010:n siirtymäsäännös). Apurahoilla korvattiin vuodesta
1969 enintään kymmenvuotisten apurahojen käyttöönottoon saakka jaetut taiteilijaprofessorin
virat (tarkemmin ks. HE 189/2010 vp). Taiteilijaprofessorin viroilla puolestaan korvattiin
1960-luvulla vanhamuotoisen Suomen Akatemian lopettamisen yhteydessä lakkautetut
palkalliset taiteen akateemikon virat. Määräaikaisesti tai toistaiseksi virkaansa nimitetyn
taiteilijaprofessorin keskeisenä virkatehtävänä oli oman taiteellisen työnsä harjoittaminen, minkä
lisäksi hän voi oman harkintansa mukaan antaa opetusta ja ohjausta alansa taiteenharjoittajille.
Taiteilijaprofessorin virkojen lakkauttamisen taustalla oli se, ettei viranhoitoon liittynyt
tosiasiallisesti minkäänlaista raportointivelvollisuutta tai nimityksen tehneen viranomaisen
direktiovaltaa, minkä johdosta taiteilijaprofessorin virat rinnastuivat käytännössä valtion
taiteilija-apurahoihin. Taiteilijaprofessoreiden määrä oli käytännössä vakiintunut yhteentoista
virkaan, joista virkaan nimittävä taiteen keskustoimikunta oli vakiintuneesti osoittanut yhden
kuvataiteen edustajalle ja yhden valokuvataiteen edustajalle (Rautiainen 2008b, s. 37). Tässä
vaiheessa on liian aikaista sanoa, miten uudet erittäin ansioituneiden taiteilijoiden taiteilijaapurahat tulevat jakaantumaan taiteenaloittain.
83 Taiteilija-apurahajärjestelmän aikana jaettavien apurahavuosien määrää on korotettu toistuvasti.
Viimeksi apurahavuosien määrä nostettiin vuoden 2009 alusta 495 apurahavuodesta 545
apurahavuoteen samalla, kun taiteilija-apurahajärjestelmään vuodesta 1970 saakka kuuluneista
lakisääteisistä 50 kohdeapurahavuodesta luovuttiin (ks. L 991/2008).
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taiteen keskustoimikunnan vapaasti päätettäväksi84. Käytännössä apurahavuodet on jaettu
viime vuosina pääpiirteissään vuoteen 2000 saakka taiteilija-apurahalainsäädännössä yksityiskohtaisesti määriteltyjen taiteenalakiintiöiden mukaisessa suhteessa85.
Näiden valtion budjettivaroista maksettavien taiteilija-apurahalakiin perustuvien tukimuotojen lisäksi kuvataiteilijoille jaetaan veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista
vuosittain valtion talousarvioprosessin yhteydessä määriteltävien määrärahojen puitteissa
erityyppisiä puhtaasti määrärahaperusteisia apurahoja. Jaettavan tuen määrä on siinä mielessä kytköksissä veikkauksen ja raha-arpajaisten tuottoihin, että näiden tuoton käyttämisestä annetun jakosuhdelain (L raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton
käyttämisestä 1054/2001) mukaan 38,5 % veikkausvoittovaroista käytetään taiteen edistämiseen86.
Veikkausvoittovaroista maksetaan muun muassa kirjailijoiden ja kääntäjien budjettiperusteisiin kirjastoapurahoihin87 rinnastuvat kuvataiteen näyttöapurahat, joista säädetään
kuvataiteen näyttöapurahalaissa (L eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista,
664/2002). Lain nojalla kuvataiteen tekijöille maksetaan vuosittain apurahoja sen johdosta,
että heidän tekemiään ja julkisessa omistuksessa olevia teoksia voidaan näyttää julkisesti.
Näiden näyttöapurahojen myöntämistä ei ole kuitenkaan sidottu teosten tosiasialliseen julkiseen näyttämiseen, vaan ne myönnetään puhtaan harkinnanvaraisesti hakemuksesta taiteellisten ansioiden ja tarpeen mukaan88.
Näyttöapurahoihin vuosittain käytettävää summaa ei ole sidottu mihinkään suureeseen,
kuten esimerkiksi julkisten taidehankintojen määrään tietyllä aikavälillä, ja näin ollen apurahoihin käytettävästä summasta päätetään vuosittain vapaasti valtion talousarvioprosessin

84 Ks. A 475/2000, 4 §; HE 3/2000 vp.
85 Taiteilija-apurahalain uudistamisen yhteydessä vuonna 2000 sivistysvaliokunta katsoi, että
kullekin taiteenalalle tulisi vastaisuudessakin myöntää vähintään uudistusta edeltäneen tason
mukainen apurahavuosien kokonaismäärä (SiVM 1/2000 vp). Tuolloin taiteilija-apurahaA:n (A
taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 845/1969) mukaan kuvataiteilijoille
jaettiin vähintään 15 yksivuotista, 11 kolmivuotista sekä 10 viisivuotista apurahaa ja valokuva
taiteilijoille jaettiin vähintään 4 yksivuotista ja 2 kolmivuotista ja 1 viisivuotinen apuraha (ks.
taiteilija-apurahaA 4 § sellaisena kuin se oli A 1174/1989 tehtyjen muutosten jälkeen).
86 Jakosuhde on kuitenkin käytännössä ollut lähes koko lain voimassaoloajan tätä pienempi,
koska siitä on säännönmukaisesti poikettu määräaikaisilla valtuutuksilla (esim. L 1186/2002
ja L 1191/2005) valtiontaloudellisiin syihin vedoten (ks. HE 121/2005 vp; HE 139/2002
vp; SiVM 15/2002 vp). Jakosuhdelaki ei myöskään määrittele mitenkään tarkemmin sitä,
miten määrärahat käytetään taiteen edistämisen. Käytännössä suurin osa taiteen edistämiseen
käytetyistä veikkausvoittovaroista on käytetty taidelaitosten valtionosuuksiin ja muihin suoran
taiteilijatuen ulkopuolisiin taiteen edistämistoimiin. Pidemmässä historiallisessa tarkastelussa on
kuitenkin huomattava, että taiteen saama osuus on ollut jatkuvassa kasvussa (ks. Mertanen 2009,
s. 392).
87 Ks. KirjastoapurahaL (L eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuk
sista 235/1961); Rautiainen 2008b, s. 54–56.
88 Apurahojen myöntämisestä päättää vertaisarviointipohjaisesti opetusministeriön asettama
kuvataiteen näyttöapurahalautakunta, joka toimii hallinnollisesti osana valtion taidetoimikunta
laitosta. Lautakunnan toimintaa sääntelee siitä annettu asetus (A 116/1997).
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yhteydessä. Tässä mielessä apurahat eroavat kääntäjien ja kirjailijoiden kirjastoapurahoista,
joiden määrä on lailla määritelty 10 prosenttiin yleisten kirjastojen kirjahankintoihin vuosittain käyttämästä määrärahasta (KirjastoapurahaL 1 §). Näyttöapurahojen jakamista koskeviin säädöksiin ei sisälly myöskään säännöksiä siitä, minkä suuruisina apurahat tulee jakaa,
joten yksittäisen näyttöapurahan suuruus on jakamisesta päättävän kuvataiteen näyttöapurahalautakunnan vapaassa tapauskohtaisessa harkinnassa89.
Taiteen keskustoimikunta jaostoineen, valtion kuvataidetoimikunta, valtion valokuvataidetoimikunta ja maamme neljätoista alueellista taidetoimikuntaa jakavat veikkausvoittovaroista ammattikuvataiteilijoille myös taiteen edistämisestä annetun lain 5 §:n pykälän
nojalla kulloinkin taiteen edistämistarkoituksiin varattujen määrärahojen puitteissa muita
harkinnanvaraisia apurahoja, jotka ovat pääosin erityyppisten hankkeiden toteuttamiseksi
tarkoitettuja kohdeapurahoja. Harkinnanvaraisten apurahojen mahdollisia käyttötarkoituksia ei ole täsmennetty säädöstasolla. Käytännössä kuvataiteilijoille jaetaan harkinnanvaraisia
apurahoja muun muassa matkoihin, koti- ja ulkomaisten näyttelyiden järjestämiseen, materiaali-, laite ja työhuonekuluihin sekä teosten valmistuskustannuksiin90.
Taiteen edistämisen periaatteen kannalta on keskeistä, että tämä kuvataiteen apurahajärjestelmän kokonaisuus rakentuu siten, että se tukee taiteellisen ilmaisemisen moninaisuutta, eikä
lähtökohdiltaan sulje pois piiristään mitään ilmaisemisen muotoa, välinettä tai teemaa. Tässä
voimassa olevan oikeuden mukainen apurahajärjestelmämme vaikuttaa mielestäni onnistuvan. Siihen ei sisälly lainkaan joitakin ilmaisemisen muotoja, välineitä tai teemoja lähtökohtaisesti poissulkevia luokitteluja, sillä järjestelmä on rakennettu niin, että jokaisen apurahoitusasian on viimekädessä ohjauduttava ainakin jonkin toimielimen vertaisarvioinnin piiriin.
Vaikka apurahoituspäätöksenteko onkin vapaata tarkoituksenmukaisuusharkintaan, mitään

89 Työskentely- eli elinkustannusapurahatyyppinen näyttöapuraha on käytännössä vastannut viime
vuosina suuruudeltaan suunnilleen valtion puolivuotista taiteilija-apurahaa.
90 Tukikohteet ilmoitetaan tarkemmin projektiapurahojen hakujulistuksissa ks. www.taiteenkeskus
toimikunta.fi. Tukimuotojen kehittymisestä ja asemasta osana taiteilijatuen kokonaisuutta
ks. Rautiainen 2008b. Mainittujen projektiapurahamuotojen lisäksi veikkausvoittovaroilla
rahoitetaan myös työsuhteessa alueellisiin taidetoimikuntiin työskentelevien läänintaiteilijoiden
palkkakustannukset. Varsinaisia säännöksiä läänintaiteilijoista ei kuitenkaan ole ja käytännössä
läänintaiteilijajärjestelmän kehittämisestä päätetäänkin taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten
taidetoimikuntien vuosittain käymissä tulosneuvotteluissa. Viime vuosina valtion talousarvioon
on varattu määräraha enintään 49 määräaikaisen läänintaiteilijan palkkaan, joskin tarkalleen
ottaen valtion talousarviossa ei ole viime vuosina puhuttu läänintaiteilijoista vaan alueellisten
taidetoimikuntien määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin palkattavista henkilöistä (ks.
valtion talousarvion momentti 29.80.52 ”Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen
edistämiseen”). Todellisuudessa läänintaiteilijoiden määrä on myös ollut aavistuksen pienempi,
ja kuvataiteen tai siihen liittyvien alojen läänintaiteilijatyöpanoksen määrä on ollut vuosittain
noin 5–10 henkilötyövuotta. (Rautiainen 2008b, s. 39–41) Koska läänintaiteilijoiden työ on
nykyisellään pääosin muuta kuin omaa taiteellista työtä, en käsittele läänintaiteilijajärjestelmää
tässä yhteydessä laajemmin.
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vireille saatettua apurahoitusasiaa ei voida näin ollen hylätä yksinomaan sen perusteella, että
siinä käytetty ilmaisemisen muoto, väline tai teema ei kuulu apurahalainsäädännön piiriin91.
**
Käytännössä voimassa olevaan oikeuteen kuuluva kuvataiteen apurahalainsäädäntö sitoo siis
hyvin eri tavoin talousarviopäätöksentekoa. On ensinnäkin syytä huomata, ettei kuvataiteen
apurahajärjestelmään sisälly lainkaan sellaisia esimerkiksi norjalaiseen taiteilijan tulotakuuseen (Statens garantiinntekt for kunstnere)92 verrattavia subjektiivisen oikeuden luonteisia
rahoitusinstrumentteja, jotka velvoittaisivat valtion antamaan jollekin nimenomaiselle taiteilijalle jonkin rahasuorituksen pelkästään sillä perusteella, että hän täyttää jonkin kyseiselle
rahoitusinstrumentille laissa määritellyn saamisedellytyksen. Suomalaisessa apurahajärjestelmässä jokainen apurahoituspäätös perustuu näin ollen sellaiseen tapauskohtaiseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan, jonka puitteissa apurahoituspäätöksenteko on saajajoukoltaan
sitomatonta rahoitusta.
Itse asiassa apurahalainsäädäntö sitoo talousarviopäätöksentekoa ja talousarviossa
apurahoitukseen varattujen määrärahojen käyttöä erittäin vähän. Se määrittää ainoastaan
valtion 0,5–5-vuotiset ja enintään 10-vuotiset taiteilija-apurahat sellaisiksi apurahoiksi,
jotka ovat lainsäädännöllä sidottuja niihin käytettävän talousarviomäärärahan suuruudelta.
Samalla lainsäädäntö määrittää nämä apurahat ainoiksi, jotka katetaan ehdottomasti varsinaisista budjettivaroista.
Kaikki muut kuvataiteilijoiden apurahat katetaan lainsäädännön mukaan veikkausvoittovaroista, mikä sitoo apurahaperusteisen kuvataiteen edistämisen kiinteästi veikkauksen
kykyyn tulouttaa veikkausvoittovaroja93. Tämä luo järjestelmään potentiaalisen jännitteen
suhteessa perusoikeuksien heikennyskieltoon, sillä asetelma johtaa kysymään oikeuttaako
jaettavien veikkausvoittovarojen heikentyminen myös heikentämään niihin sidottua taiteen
edistämisjärjestelmää. Perusoikeuksien heikennyskiellon näkökulmasta vastaus on nähdäkseni kielteinen.

91 Sinänsä asia voi kuitenkin kuulua taidehallinnon sisällä eri viranomaiselle kuin sille, jolta tukea
on haettu. Tällöin sen viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan
kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi
katsomalleen viranomaiselle (hallintolaki 434/2003, 21 §).
92 Norjalaisessa tulotakuumallissa valtio sitoutuu maksamaan järjestelmän piiriin kuuluvalle
taiteilijalle hänen eläkeikäänsä saakka niin sanottuna tulotakuuna vuosittaisen avustuksen, ellei
hänen vuositulonsa muutoin nouse tulotakuulainsäädännön edellyttämälle tasolle (tällä hetkellä
n. 27 000 € / vuodessa). Järjestelmän piiriin ottaminen perustuu harkinnanvaraiseen taiteellisten
meriittien ja eräiden sosiaalisten saamisperusteiden arviointiin. Järjestelmästä ja sen perusteista
tarkemmin ks. NOU 1973:2.
93 Tarkemmin ottaen kuvataiteen näyttöapurahalain 6 §:n mukaan näyttöapurahoihin voidaan
käyttää veikkausvoittovaroja ja lain taiteen edistämisen järjestelyistä 5 §:n mukaan muu
harkin
nan
varainen taiteilijatuki maksetaan ensisijaisesti veikkausvoittovaroista. Näin ollen
apurahainstrumentteihin voidaan erityisissä olosuhteissa käyttää myös muita kuin veikkausvoitto
varoja.
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Pelkästään se, että veikkauksen kyky tulouttaa voittoja syystä tai toisesta heikkenisi,
ei oikeuta heikentämään sellaisten perusoikeuskytkentäisten suoritusten tasoa, jotka tällä
hetkellä katetaan veikkausvoittovaroin. Esimerkiksi yksinomaan rahapelimonopolien purkamisesta tai rahapelipalveluiden liberalisoinnista johtuva veikkausvoittovarojen lasku ei
näin oikeuta perusoikeuden heikennyskiellosta poikkeamiseen. Heikennyskiellosta poikkeaminen edellyttää näet yhteiskunnan ajautumista syvään taloudelliseen taantumaan, joka
aiheuttaa julkisen talouden rahoitusvaikeuksia koko valtiontalouteen ja tällöinkin perusoikeuskytkentä vaikuttaa perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kautta arvioituna niin heikennyksen kohteen valintaan kuin tapaan, jolla heikennys tehdään.
Kuvataiteen näyttöapurahat edustavat apurahalainsäädännön talousarviopäätöksentekoa sitovan luonteen kannalta ongelmallista sääntelytyyppiä. Määrärahat ovat käyttötarkoitukseltaan sidottuja, mutta määrältään ja saajiltaan avoimia. Kuvataiteen näyttöapurahalaki
näet ainoastaan velvoittaa varaamaan valtion talousarviossa määrärahoja käytettäväksi kuvataiteen näyttöapurahoihin, mutta se ei määritä paljonko määrärahoja on varattava. Tällöin
tarkoitukseen varattavien määrärahojen vähimmäistaso määrittyy lainsäädännön ulkopuolisten tekijöiden perusteella.
Määrärahoja on ensinnäkin varattava niin paljon, että näyttöapurahalainsäädännön
tarkoitus on toteutettavissa. Näyttöapurahalain 1 §:n mukaan apurahoja jaetaan sen johdosta, että julkisessa omistuksessa olevia kuvataiteilijoiden tekemiä teoksia voidaan näyttää
julkisesti ilman, että kuvataiteilijoille tarvitsee maksaa tästä korvauksia. Näin ollen apurahoihin varattavan määrärahan on oltava hyväksyttävässä suhteessa julkisesta näyttämisestä
taiteilijoille aiheutuviin menetyksiin, vaikkakaan näiden menetysten täsmällistä suuruutta ei
voida mitenkään todeta. Toisekseen taiteen edistämisen periaatteen mukaisesti varattavien
määrärahojen suuruuteen vaikuttaa perusoikeuksien heikennyskielto. Valtio ei voi vetäytyä korvauksettomasta julkisesta näyttämisestä aiheutuvien menetysten kompensoimisesta
apurahoin aiemmin omaksumallaan määrärahatasolla, ellei vetäytymiseen ole löydettävissä
perusoikeuksien heikennyskiellon kannalta hyväksyttäviä perusteita: esimerkiksi kompensaation toteuttamista osana jotakin toista tehokkaampaa edistämisinstrumenttia siten, ettei
kuvataiteen edistämistoimien yleinen taso heikkene.
Voimassaolevaan oikeuteen kuuluvien apurahaperusteisten kuvataiteen edistämisinstrumenttien valtion talousarviopäätöksentekoa eri tavoin sitova luonne on esitetty kootusti
taulukossa 1.
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TAULUKKO 1: Kuvataiteen eri apurahamuotojen valtion talousarviopäätöksentekoa
sitova luonne (suluissa määrärahat vuonna 2010)

varsinaisista budjettivaroista	veikkausvoittovaroista
	maksettava apurahamuoto	maksettava apurahamuoto
käyttötarkoitukseltaan sidottu
määrältään sidottu
saajiltaan avoin

Valtion taiteilija-apurahat
(3 288 369 €)

–

käyttötarkoitukseltaan sidottu
–
määrältään avoin		
saajiltaan avoin

Kuvataiteen näyttöapurahat
(904 000 €)

–
käyttötarkoitukseltaan avoin
määrältään avoin		
saajiltaan avoin

Harkinnanvaraiset apurahat
(1 680 368 €)

Määrärahatietojen lähde: Harava-rekisteri. Taulukkoon sisältyy valtakunnallisten ja alueellisten taidetoimikuntien
luokkiin kuvataide, valokuvataide ja mediataide kirjattu tuki. Alueellisten taidetoimikuntien tuen osalta luokittelussa
on vähäistä epätarkkuutta, mutta sen vaikutus kokonaisuuteen on korkeintaan joitakin tuhansia euroja. Taulukkoon ei
sisälly taiteilijaprofessorien palkkakustannuksia.

4.2.2 Vertaisarvioinnin autonomisuutta koskeva sääntely
Suoran taiteilijatuen jakamisen järjestelyjä ohjaa taiteen vapauden torjuntaoikeudellisesta
ulottuvuudesta oikeutuksensa hakeva ajatus taidemaailman autonomisuudesta eli sitä, että
taidehallinnolliset taiteelliseen asiantuntemukseen eli toisin sanoen esteettiseen arvottamiseen,
nojaavat ratkaisut olisi jätettävä taidemaailman omien toimijoiden päätösvaltaan. Oikeus
autonomiaan merkitsee tällöin julkisen vallan velvoitetta järjestää taidemaailmalle tietty
etäisyys valtiovaltaan, joka autonomian kohdalla konkretisoituu itsehallintoa vähäisempinä
valtiovallan toimivallan itserajoituksina.
Suomessa tämä etäisyys on järjestetty lakiin taiteen edistämisen järjestelyistä (328/1967)
kirjatun mesenaattimallin mukaisesti siten, että valtio tukee taiteilijoita päättämällä itse
ainoastaan julkisen tuen määrästä ja jättämällä sen kohdistamisen käsivarren mitan päässä
valtiosta olevien taiteilijoista ja muista taidemaailman toimijoiden esittämistä henkilöistä
koostuvien taidetoimikuntien päätettäväksi. Näin ollen taidetoimikuntien työskentely
perustuu vertaisarviointiin ja ne jakavat päätösvaltaansa kuuluvan tuen tarkoituksenmukaisuusharkinnalla käyttäen myöntöperusteena lähes yksinomaan taiteellisen työn laatua.94
94 Mesenaattimallin rakenteesta ja suhteesta muihin taiteilijapolitiikan malleihin tarkemmin ks.
Hillman-Chartrand & McCaughey 1989.
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Taidetoimikuntalaitoksen kautta ohjattavaa taide- ja taiteilijatukea koskevassa lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä määritelty apurahojen myöntämisen yleisiä kriteerejä. Apurahalainsäädäntöön sisältyy myös vain hyvin vähäisissä määrin tiettyä apurahamuotoa koskevaa
päätöksentekoa sitovaa tai ohjaavaa normistoa. Lähinnä tuontyyppinen normisto kehottaa
päätöksentekijää kiinnittämään esimerkiksi valtion taiteilija-apurahoja jaettaessa huomionsa
puhtaan laadullisen arvioinnin ohella muun muassa hakijoiden ikään, äidinkieleen, kotipaikkaan ja sukupuoleen95. Nämä säännökset ovat hyvin ympäripyöreitä lukuun ottamatta
säännöstä, jolla vähäinen määrä kaikkein lyhyimpiä taiteilija-apurahoja on korvamerkitty
nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille96. Etenkin vailla omaa lainsäädäntöperustaansa
olevien apurahatyyppien kohdalla päätöksentekoa sitookin ennen muuta valtion talousarvioprosessin yhteydessä tehdyn määrärahanosoittamispäätöksen sisältö, eikä niinkään apurahojen jakamista ohjaava lainsäädäntö97.
Taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien harkinnanvaraisen taidetuen myöntämistä
koskevan päätöksenteon autonomisuutta korostaa vielä se, että apurahalainsäädännössä on
säädetty valitus- ja oikaisuvaatimuskielto koskien taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien
tekemiä apurahapäätöksiä98. Säännökset ovat erityissäännöksiä suhteessa valtionavustuslain
(688/2001) 34 §:n valtionavustuspäätöksiä koskevia oikaisu- ja valitusmekanismeja käsittelevään yleissäännökseen, jonka ne syrjäyttävät.
Perustuslakivaliokunta on valituskieltoja koskevissa lausunnoissaan katsonut, että jos
etuuden saaminen riippuu kokonaan viranomaisen harkinnasta, käytettävissä olevista määrärahoista tai esimerkiksi suunnitelmista, kysymyksessä ei voi olla kiinteydeltään tai oikeussuojan tarpeeltaan niin vahva oikeus, että se kuuluisi perusoikeudesta hallintopäätöksen
muutoksenhakuun säätävän perustuslain 21 §:n 1 momentin alaan. Lisäksi valiokunta on
kiinnittänyt huomiota siihen, että taiteilijatuen jakamisen kaltaisissa asioissa päätöksenteko
perustuu sellaisiin arvostelmiin, jotka eivät luontevasti sovi muutoksenhaun kautta tuomioistuinten oikeudelliseen harkintaan osoitettavaksi.99 Suoraa taiteilijatukea koskeviin tukipäätöksiin liittyviä valituskieltoja voidaan näin ollen pitää perusoikeusnäkökulmasta hyvin

95 Ohjaavaa normistoa löytyy hyvin erityyppisistä dokumenteista. Laintasoisesti taiteilija-apurahoja
koskevassa apurahapäätöksenteossa kehotetaan huomioimaan ikään, uran vaiheeseen, kieleen ja
kotipaikkaan liittyviä tekijöitä (Taiteilija-apurahaL 3 § ja 3a §).
96 Taiteilija-apurahaL 3a.1 §:n mukaan taiteilija-apurahoja jaettaessa niistä on vuosittain
myönnettävä vähintään 30 apurahavuotta vastaava määrä nuorille tai uransa alussa oleville
taiteenharjoittajille. Sitä, milloin taiteilija on nuori tai uransa alussa ei ole määritelty tarkemmin
(ks. HE 8/1994 vp)
97 Määrärahanosoittamispäätöksen sisältö voi sinänsä olla joskus erittäin tiukastikin sidottu
kuten asia oli esimerkiksi kesken talousarviovuoden 2009 taiteen keskustoimikunnan käyttöön
osoitettujen kansainvälisen toiminnan edistämismäärärahojen kohdalla. Tavallisesti määrärahan
osoittamispäätökset ovat kuitenkin olleet melko väljiä ja taidetoimikuntien harkinta-autonomiaa
kunnioittavia.
98 Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 4b § ja 4e §; laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (115/1997) 5 § ja 5a §; laki taiteen edistämisen järjestelyistä (328/1967)
5a § ja 5b §.
99 PeVL 16/2000 vp; PeVL 18/2005 vp; PeVL 15/2009 vp.
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perusteltuina etenkin, kun niillä on perustuslain 16.3 §:n mukaisen taiteen vapauden taidemaailman autonomisuudelle antama tuki100.
On myös huomattava, ettei valituskieltojärjestelmä siirrä apurahapäätöksentekoa täysin oikeusturvajärjestelyjen ulkopuolelle. Valituskielloista huolimatta tehdyt päätökset ovat
ylimääräisten muutoksenhakukeinojen sekä normaalin valtionavustusten käytön valvonnan piirissä. Esimerkiksi niin kutsutun valekirjailijatapauksen yhteydessä katsottiin (KHO
21.9.2009 taltio 2297), että luovaa kirjallista työskentelyä varten annettua yleisavustustyyppistä apurahaa ei ollut käytetty valtionavustuksen käyttötarkoituksenmukaisesti, kun luovan
kirjallisen työn oli tehnyt muu kuin apurahaa hakenut henkilö ilman, että asiasta oli ilmoitettu apurahahakemuksen yhteydessä olleessa työsuunnitelmassa. Tämän johdosta apurahansaaja velvoitettiin palauttamaan maksettu apuraha valtiolle.

4.3 Kuvataiteen tekijänoikeusperusteinen edistäminen
4.3.1 Kuvataiteen tekijänoikeusperusteisen edistämisen lähtökohdista
Välillisen taiteilijatuen keskiössä olevan tekijänoikeuslainsäädännön tavoitteena on taiteen
edistämisen periaatteen hengessä edistää luovaa toimintaa takaamalla jo edellä puuttumattomuuden periaatteen yhteydessä käsitelty rajoitettu yksinoikeus luovan toiminnan tulosten
hyödyntämiseen niiden tekijöille. Sen ohella, että tekijän yksinoikeutta perustellaan tekijän
persoonan ja hänen immateriaalisen omaisuutensa suojaamisella101 sitä perustellaan myös
muun muassa tekijänoikeuden kannustevaikutuksella ja demokratiavaikutuksella, jotka
juontuvat nähdäkseni ennen kaikkea taiteen monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteesta.
Kannustevaikutuksella tarkoitetaan yksinkertaistaen sitä, että yksinoikeus saa tekijän
ryhtymään sellaiseen luomistyöhön, johon hän ei ilman yksinoikeutta ryhtyisi, vaikka siihen
ryhtyminen olisi yleisen (muttei välttämättä yksityisen) edun kannalta tällöin perusteltua.
102 Koska tämäntyyppinen argumentaatio kiinnittyy taloudellisesti rationaalisen toiminnan
olettamukseen, se toimii kuitenkin melko huonosti taiteellisen toiminnan kohdalla. Taiteelliseen toimintaan ryhtymistä ohjaavat näet monesti muut kuin taloudelliset vaikuttimet
ja taiteellinen toiminta on usein muutoinkin luonteeltaan taloudellisesti arvioiden irrationaalista. Ei ole näet lainkaan tavatonta, että taiteilija tekee sellaisia taiteellisesti perusteltuja
valintoja, jotka johtavat hänen taiteellisen toimintansa tappiollisuuteen. Tästä huolimatta

100 Tätä kirjoitettaessa opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan osana valtion taidehallinnon
hallintorakenteen kokonaisuudistusta hallituksen esitystä valituskieltojen poistamiseksi.
Valmistelutyössä on korostettu valituskieltojen sopivan huonosti yhteen nykyisen perusoikeus
ajattelun kanssa. Pidän itse ongelmallisena sitä, että valmistelussa valituskieltoja on tarkasteltu
ainoastaan oikeusturvanäkökohtien kautta sivuuttaen taidemaailman autonomisuuteen liittyvät
perusoikeuskysymykset.
101 Näitä perusteluja on kattavasti käsitellyt jo Kivimäki 1948, s. 60–63.
102 Kannustevaikutuksesta ks. Mylly 2004, s. 229–230.
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ainakin joidenkin taiteilijoiden kohdalla tekijänoikeudella lienee kuitenkin ainakin jonkinlainen kannustevaikutuksensa.
Demokratiavaikutuksella tarkoitetaan vastaavasti sitä, että taloudellista hyötyä tuottava
yksinoikeusjärjestelmä mahdollistaa tilanteen, jossa valtion tuesta päättävien tai muiden
mesenaattien suosion taikka esimerkiksi perityn varallisuuden kohdentamisen ei ainakaan
yksinomaan tarvitse määrittää sitä, kenellä on mahdollisuus harjoittaa taiteellista toimintaa.103 Näin taloudellisen ja poliittisen eliitin ainakin jossakin mielessä usein konservatiivisena ja vakiintuneita kulttuurimuotoja suosivana pidetyn maun ohjaava vaikutus ei pääse
muodostumaan ainoaksi taloudelliseksi kannustimeksi uuden luomisessa.
Demokratiavaikutukseen tukeutuva tekijänoikeuden oikeuttamisargumentaatio osoittaakin, kuinka tekijänoikeus turvaa tai ainakin pyrkii turvaamaan taiteellisen toiminnan
moniarvoisuutta muun muassa täydentämällä julkisen vallan erityyppisinä apurahoina
jakamaa suoraa taiteilijatukea104. Tekijänoikeuteen liittyykin voimakas taiteen edistämisen
periaatteesta kumpuava julkinen intressi: tekijälle myönnetään rajattu yksinoikeus teostensa
taloudelliseen hyödyntämiseen, sillä sen ajatellaan vaikuttavan positiivisesti yhteiskuntaan
ja sen kehittymiseen. Tämä ilmenee esimerkiksi tietoyhteiskuntadirektiivin (2001/29/EY)
johdantokappaleesta, jonka mukaan tekijöiden ja esittäjien on saatava asianmukainen korvaus työnsä käyttämisestä, jotta he voivat jatkaa luovaa taiteellista työtään105.
Apurahaperusteinen taiteen edistäminen ja tekijänoikeusperusteiden taiteen edistäminen
voidaankin mieltää saman ilmaisusisältöjen moniarvoisuuden turvaamiseen tähtäävän kolikon kahdeksi puoleksi. Ensin mainittu pyrkii irrottamaan taiteellisen työn markkinamekanismista ja siten edistämään sellaista taiteellista ilmaisua, jolla ei ole välttämättä ainakaan
välitöntä markkinakysyntää. Sen sijaan jäljempänä mainittu pyrkii liittämään taiteellisen
työn markkinamekanismiin ja varmistamaan sen, että taiteilijoilla on mahdollisuus hyödyntää teoksiinsa kohdistuvaa markkinakysyntää.
**
Tekijänoikeus ei ole kuitenkaan täysin neutraali taiteenedistämisinstrumentti. Sen nähdään
suosivan taiteen edistämisjärjestelynä yleisesti ottaen sellaisia populaarimusiikin kaltaisia teoskappaleiden tekniseen uusinnettavuuteen ja laajamittaiseen levitettävyyteen nojautuvia taiteenaloja, jotka ovat kaupallisesti hyödynnettävissä106. Näin se sulkee kuvataiteen ydinalueelle
sijoittuvan uniikkeja taide-esineitä eli ainutkertaisia tai harvalukuisia teoskappaleita valmistavan toiminnan tekijänoikeudellisten edistämistoimien marginaaliin.
103 Demokratiavaikutuksesta ks. Mylly 2004, s. 230–231.
104 Towse 2001b, s. 166. Tekijänoikeuden ja niihin liittyvien perusoikeusasetelmien merkityksestä
viestinnän moniarvoisuudelle ks. myös Habermas 1996, s. 307–409.
105 Tekijänoikeuskirjallisuudessa tietoyhteiskuntadirektiivin kirjaus on nähty toisinaan ilmauksena
heikomman osapuolen suojasta (esim. Lehtonen 2009, s. 10). Itse katsoisin sen kuitenkin
pikemminkin ilmentävän tekijänoikeuteen liittyvää vahvaa julkista intressiä: siihen latautuneiden
kollektiivisten hyvien suojelemista. Pidän näet tekijän automaattista samaistamista heikommaksi
osapuoleksi liian pitkälle menevänä yleistyksenä.
106 Ks. Leppämäki 2006, s. 39.
188

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

Tämä tulee erityisen ilmeiseksi, kun ajatellaan sitä, kuinka kuvataidemaailmassa on
tyypillistä niin sanotuin editiosopimuksin rajoittaa myös sinänsä teknisesti liki rajattomasti
uusinnettavien teosten olemassa olevien kappaleiden enimmäismäärä hyvinkin pieneksi107.
Editiosopimukset ovat sangen yleisiä muun muassa grafiikka- ja valokuvavedosten kaupassa
ja niitä käytetään runsaasti myös esimerkiksi mediataiteen lisenssikaupan yhteydessä. Editiosopimukset kasvattavat yksittäisen fyysisen eli materiaaliselle alustalle tavalla tai toisella
kiinnitetyn108 teoskappaleen arvoa, mutta samalla niiden immateriaalisen teoksen reprodusointia kahlitsevan vaikutuksen johdosta tekijänoikeudellisen reprodusointioikeuden taloudellinen arvo lähtökohtaisesti laskee.
Onkin selvää, ettei tekijänoikeuden taidetta edistävä vaikutus kohdistu missään nimessä
samalla tavalla kaikkeen kuvataiteelliseen ilmaisuun. Tekijänoikeusjärjestelmä ei siis näyttäydy samalla tavalla kaikille kuvataiteilijoille. Esimerkiksi mediataiteen tyyppistä taiteellista
ilmaisua harjoittaville se on jo luonteensa perusteella läheisempi kuin esimerkiksi kuvanveistäjille. Tämä on pidettävä mielessä jäsennettäessä tekijänoikeusperustaisia taiteen edistämistoimia osana taiteen edistämislainsäädännön kokonaisuutta.

4.3.2 Perinteinen tekijänoikeussääntely kuvataiteen edistäjänä
Klassisimmillaan tekijänoikeus luo perustan immateriaalisten teosten varallisuusoikeudelliselle vaihtoarvolle. Tällöin se perustaa ensin oikeudenhaltijalle yksinoikeuden niin teoksen
käyttöön kuin sen reprodusointiin (TekijäL 1 § ja 2 §) ja sitten tekijänoikeusluovutukset
sallimalla se irrottaa oikeudenhaltijuuden tekijyydestä, sillä yksinoikeuden teoksen käyttöön
perustavat taloudelliset tekijänoikeudet voidaan luovuttaa osapuolten vapaasti disponoitavissa olevalla sopimuksella kokonaan tai osittain (TekijäL 27.1 §)109.

107 Tekijänoikeuslain kustannussopimusta koskevat dispositiiviset presumptiosäännökset (TekijäL
31–38 §) vaikuttavat periaatteessa taideteosten editioiden määrittelyyn. Niitä sovelletaan ulko
puoliselle kustannettavaksi annettuihin taideteoksiin, ellei toisin ole sovittu. Käytännössä
editiosopimukset ovat kuitenkin kehittyneet täysin toisentyyppisiksi kuin tekijän
oikeus
lain
säädännön kustannussopimuksia koskevat määräykset antaa ymmärtää, sillä nykyään
editiosopimukset liittyvät ennen kaikkea olemassa olevien teoskappaleiden määrän rajoittamiseen.
Näin ollen esimerkiksi TekijäL 32 §:n presumptiosäännöksella 200 kappaleen editiosta ei
ole varallisuusarvoltaan merkittävien kuvataiteen teosten kohdalla kuin poikkeuksellisesti
käytännöllistä merkitystä.
108 Käytännössä tähän jonkin teoskappaleen materiaaliselle alustalle kiinnittymiseen liittyy tämän
päivän taidemaailmassa useita oikeudellisesti mielenkiintoisia kysymyksiä lisenssien säädellessä
ennen kaikkea teosten esittämistä eikä kappaleen valmistamista. Nämä kysymykset paikantuvat
kuitenkin teosten jälkimarkkinoille ja esimerkiksi teoslainoihin taidemuseoille. Tämän johdosta
ne eivät liity tämän tutkimuksen varsinaiseen tutkimustehtävään, enkä näin käsittele niitä tässä
yhteydessä tarkemmin.
109 On kuitenkin syytä muistaa, ettei luovutettua tekijänoikeutta voida kuitenkaan luovuttaa enää
edelleen kolmannelle ilman tekijän suostumusta, ellei tällaisesta luovutuksesta ole nimenomaisesti
sovittu (TekijäL 27.2 §).
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Kuvataiteen kohdalla tekijänoikeudenhaltija saa useimmiten yksinoikeusperustaista
tekijänoikeustuloa ennen kaikkea toisaalta käyttökorvauksena teosten reprodusoimisesta
esimerkiksi julisteissa ja postikorteissa sekä toisaalta näyttelykorvauksena taidenäyttelyn
yhteydessä tapahtuvasta yksinoikeutensa piiriin kuuluvasta teosten näyttämisestä ja julkisesta esittämisestä110. Lähtökohtaisesti tämä käyttö- ja näyttelykorvauksien talousvaikutus
jää kuitenkin kuvataiteen teosten kohdalla melko vähäiseksi: reprodusointikorvauksien
osalta siksi, että kuvataiteen teokset välitetään yleisölle lähinnä muutoin kuin monistamalla,
ja näyttelykorvausten osalta siksi, että yksinoikeutta määrätä taideteosten näyttämisestä on
rajoitettu tekijänoikeuslainsäädännössä.
Näyttämisoikeuden raukeamista koskevan tekijänoikeuslain 20 §:n mukaan, kun teoksen kappale on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu, kappaletta
saadaan käyttää teoksen näyttämiseen julkisesti. Tekijänoikeuslainsäädännön terminologiassa julkisella näyttämisellä tarkoitetaan fyysisen teoskappaleen asettamista julkisesti silmin
katsottavaksi tai muulla tavoin suoraan fyysisenä esineenä havainnoitavaksi: esimerkiksi
hajuyhdistelmään perustuvan teoksen kohdalla haistettavaksi111.
Näyttämisoikeuden raukeamissäännöksen johdosta taiteilija ei voi estää luovuttamansa
taideteoksen julkista näyttämistä esimerkiksi taidenäyttelyssä, eikä hänellä ole myöskään
tällöin oikeutta vaatia minkäänlaista korvausta teosten näyttämisestä.112 Säännöksen säätämisen taustalla on ollut taidekaupan edistämispyrkimys. Taiteilijan pysyvästi pois hallustaan
luovuttamien teosten näyttämisoikeuden pidättämisen taiteilijan yksinoikeuden piiriin on
nähty vaikeuttavan olennaisesti taidekauppiaiden asemaa ja vaikuttavan siten epäsuotuisasti
taidemarkkinoiden toimintaan.113 Tämän taidekaupan edistämisen kääntöpuolena on tällöin se, että tekijä tai muu oikeudenomistaja voi saada tekijänoikeuskorvausta vain omistuksessaan olevan teoksen näyttämisestä.
Tekijänoikeuslain 20 §:n raukeamissäännös ei koske kuitenkaan teoksen julkista esittämistä114, jolla tekijänoikeuslainsäädännön terminologiassa tarkoitetaan teoksen katsomista
110 Tekijänoikeuslainsäädännön terminologiassa teosten julkisella näyttämisellä tarkoitetaan teoskappaleen välitöntä eli teknistä apuvälinettä käyttämättä tapahtumaa näyttämistä, kun taas sen
näyttäminen jonkinlaisen teknisen apuvälineen avulla esimerkiksi projisoiden on teoksen esittämistä (HE 28/2004, vp. s. 79). Kuitenkin jos teknistä apuvälinettä käytetään läsnä olevan teoskappaleen katseluun, on kyse näyttämisestä. Tällöin esimerkiksi vain infrapunavalossa näkyvän
teoksen katseleminen infrapunavalonlähteen avulla ei vielä siirrä asia näyttämisen piiristä esittämisen piiriin (Harenko, Niiranen & Tarkeila 2005, s. 46).
111 Oma erilliskysymyksensä on toki se, millaisena esimerkiksi hajuun perustuva teos voi ylipäänsä
tulla katsotuksi tekijänoikeussuojaa nauttivaksi teokseksi. Lähtökohtaisesti tekijänoikeussuoja ei
kuitenkaan erottele sitä, millä aistilla teos on oltava havaittavissa. Näin ollen tekijänoikeuslaissa
käytettyä ”näyttäminen” termiä on lähestyttävä välineneutraalisti ”fyysisen havainnoinnin
kohteeksi saattamisena”.
112 Haarmann 2005, s. 175.
113 Kivimäki 1948, s. 191.
114 On syytä huomata, että asia ei ole ollut aina näin. Ennen nykyisen tekijänoikeuslain säätämistä
vuonna 1961 kuvien esittäminen mekaanisin laittein oli riippumaton tekijän suostumuksesta.
(ks. Kivimäki 1948, s. 187) Nykyistä tekijänoikeuslakia säädettäessä lain 2 §:ään otettiin tekijänoikeuslainsäädäntöön aiemmin sisältymätön säännös siitä, että kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.
190

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

tai muunlaista havainnointia siten, että siihen käytetään teknistä välinettä: jonkinlaista
projektoria, tietokonetta, äänentoistolaitetta tai muuta vastaavaa välinettä. Näin ollen ”esitettävien” eli teknisesti toistettavien, esimerkiksi videoteosten kaltaisten, kuvataideteosten
julkisesti näytteillä pitämiseen tarvitaan teoksen omistussuhteista riippumatta aina tekijänoikeuden haltijan lupa, joka hankitaan tyypillisesti ostamalla teoksen esittämislisenssi115.
Tässä mielessä näyttelykorvausjärjestelmän taidetta edistävä vaikutus ei kohdistu erityyppistä kuvataiteellista ilmaisua käyttäviin taiteilijoihin yhtäläisesti. Sen sijaan tekijänoikeusjärjestelmä eriyttää ”näytettävien” ja ”esitettävien” teokset erityyppisen markkinalogiikan
piiriin.
Näyttely- ja käyttökorvausten suuruus on periaatteessa vapaasti sovittavissa ottaen sammalla huomioon se, että silloin kun uniikin teoskappaleen haltija on samalla tekijänoikeuden
haltija, on korvaussopimuksia mahdollista ja tekijänoikeuslain 20 §:n raukeamissäännöksestä
johtuen etenkin julkisesta näyttämisestä saatavan korvauksen osalta perusteltuakin käsitellä
tekijänoikeudellisen näkökulman ohella myös esineoikeudellisesta näkökulmasta irtaimen
esineen vuokrasopimuksena. Käytännössä huomattava osa kuvataiteen teosten oikeudenhaltijoista on suomalaisen tekijänoikeuksien kollektiivihallinnointikulttuurin mukaisesti antanut tekijänoikeuksiensa valvonnan ja tekijänoikeuskorvausten perimisen visuaalisten alojen
tekijänoikeusjärjestö Kuvaston tehtäväksi siten, että Kuvasto veloittaa näyttely- ja käyttökorvaukset hinnastonsa mukaisesti ja tilittää keräämänsä tekijänoikeusmaksut tekijänoikeuksien hallinnoinnista aiheutuvilla kuluilla vähennettynä oikeudenomistajalle116.

4.3.3 Jälkiteollinen tekijänoikeussääntely kuvataiteen edistäjänä
Tekijänoikeuden teoksen käyttöön ja reprodusointiin kiinnittyvän ydinsisällön ohella tekijänoikeusjärjestelmään liittyy myös eräitä erityisiä tekijänoikeusjärjestelmän uutta kerrostumaa edustavia pitkälti veronluonteisia tuki-instrumentteja. Niiden avulla huolehditaan taiteen edistämisen periaatteen hengessä siitä, ettei tekijän yksinoikeuden rajoitussäännöksistä
tai taidemarkkinoiden toimintalogiikasta johtuvat syyt pääse tekemään tekijänoikeusjärjestelmän taidetta edistävää tehtävää tyhjäksi. Tuomas Mylly on kuvannut niitä tekijänoikeuden jälkiteollisiksi mutaatioiksi117.
Kuvataiteen alueella näistä keskeisimpiä ovat kuvataideteosten jälkimarkkinakauppaan
kytkeytyvät jälleenmyyntikorvaukset, yksityiseen käyttöön tapahtuvasta reprodusoinnista
tapahtuvia tekijänoikeustulonmenetyksiä kompensoivat tallennusalustamaksut ja yleisistä
kirjastoista tapahtuvaa lainausta hyvittävät lainauskorvaukset.

115 Käytännössä esittämislisenssi myydään usein fyysisen eli materiaaliselle alustalle kiinnitetyn
teoskappaleen mukana. Toisinaan teoksesta kuitenkin myydään sekä sellaisia materiaaliselle
alustalle kiinnitettyjä kappaleita, joiden yhteydessä myydään teoksen esittämislisenssi, että
sellaisia kappaleita, joita saa käyttää vain yksityisesti.
116 Kuvaston hinnaston mukaiset korvaukset ovat suhteellisen vaatimattomia. Kuvaston ajantasainen
hinnasto löytyy verkko-osoitteesta www.kuvasto.fi.
117 Mylly 2007, s. 112–113.
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**
Kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksella (TekijäL 2b luku) tarkoitetaan tekijänoikeuden
suoja-ajan voimassa olevaa kuvataiteilijalle kuuluvaa oikeutta saada osa kauppahinnasta118,
kun hänen luovuttamansa teoskappale vaihtaa omistajaa niin kutsutuilla jälkimarkkinoilla
eli tekijän itsensä jo aikaisemmin myytyä teoksen. Oikeus on luonteeltaan henkilökohtainen ja luovuttamaton119. Tekijä ei voi siis tehokkaasti sopia esimerkiksi teoksen ensimyynnin
yhteydessä luopuvansa oikeudestaan saada jälleenmyyntikorvausta teoksen myöhemmän jälkimarkkinamyynnin perusteella.
Jälleenmyyntikorvauksen tarkoituksena on kompensoida taiteen edistämisen hengessä
sitä, että kuvataiteilijan tuotannon arvon mahdollinen kohoaminen sijoittuu tavallisesti jälkimarkkinoille eli aikaan, jolloin uniikkina teoskappaleena ilmenevä teos on jo luovutettu
ensimmäisen kerran, ja näin ollen ilman säännöstä kuvataiteilija jäisi osattomaksi tuotantonsa arvonnoususta.
Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti katsottu jälleenmyyntikorvauksen pyrkivän näin
lähentämään kuvataiteellisten teosten tekijöiden taloudellista tilannetta niiden muiden luovien taiteilijoiden taloudelliseen asemaan, jotka hyötyvät teostensa toistuvasta käytöstä120.
On kuitenkin huomattava, ettei jälleenmyyntikorvausjärjestelmä tunne perinteisen tekijänoikeusjärjestelmän käyttämää erottelua näytettäviin ja esitettäviin teoksiin. Näin ollen jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat yhtäläisesti niin sellaiset näytettävien teosten tekijät,
jotka eivät voi ensimyynnin jälkeen tehokkaasti vaikuttaa teostensa hinnan kehittymiseen,
kuin myös sellaiset esitettävien teosten tekijät, joilla on mahdollisuus lisenssimenettelyn
avulla paremmin vaikuttaa teostensa käyttöhintaan niiden elinkaaren aikana.
Jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat kuvataiteen teosten ryhmät on yhdenmukaistettu koko EU:n alueella jälleenmyyntikorvausdirektiivillä (2001/84/EY), jonka toiseen artiklaa sisältyy luettelo niistä teostyypeistä, joiden kaupasta on ainakin kannettava
jälleenmyyntikorvausta121. Suomen tekijänoikeuslakiin ei sisälly direktiiviin otetun kaltaista
118 Osuus on porrastettu teoksen myyntihinnan perusteella. Korvaus on 5 % siitä osasta myynti
hintaa, joka on enintään 50 000 euroa; 3 % siitä osasta myyntihintaa, joka on yli 50 000 euroa
mutta enintään 200 000 euroa; 1 % siitä osasta myyntihintaa, joka on yli 200 000 euroa mutta
enintään 350 000 euroa; 0,5 % siitä osasta myyntihintaa, joka on yli 350 000 euroa mutta
enintään 500 000 euroa; ja 0,25 % siitä osasta myyntihintaa, joka on yli 500 000 euroa. Alle
255 euron myyntihinnasta ei peritä jälleenmyyntikorvausta ja korvauksen kokonaismäärä on
enintään 12 500 euroa.
119 Luovuttamattomuus ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei oikeus siirtyisi TekijäL 41.1 §:n mukaisesti
tekijän kuoltua kuitenkin avio-oikeuden, testamentin ja perinnön perusteella. Ellei joltakulta
tekijältä jää hänen kuollessaan lainkaan oikeudenomistajia, käytetään jälleenmyyntikorvauksena
kertyvät varat tässä tapauksessa tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin (TekijäL 21i.6 §).
120 Harenko, Niirainen, Tarkeila 2006, s. 267.
121 Direktiivin mukaan ”alkuperäisellä taideteoksella” tarkoitetaan kuvataideteoksia, kuten tauluja,
kollaaseja, maalauksia, piirustuksia, kaiverruksia, kuparipiirroksia, litografioita, veistoksia,
tekstiilitaidetta, keramiikkaa, lasiteoksia ja valokuvia, jos ne ovat taiteilijan luomia tai jos ne
ovat alkuperäisinä taideteoksina pidettäviä kopioita. Alkuperäisinä taideteoksina pidettävät
alkuperäisen taideteoksen kopiot on direktiivin mukaan taiteilija itse tehnyt tai ne on tehty
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luetteloa jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvista teoksista. Laissa ainoastaan todetaan
yksinkertaisesti, että jälleenmyyntikorvausta kannetaan kaikkien kuvataiteen teoksien laissa
tarkoitusta jälleenmyynnistä (TekijäL 26i.1 §). Täten korvauksen piiriin kuuluvien teosten
piiri on periaatteessa direktiivin esimerkkiluettelossa mainittujen teosten piiriä laajempi
käsittäen muun muassa niin direktiivin luettelosta puuttuvat installaatiot kuin mediataiteen
teoksetkin kunhan kyseessä olevan teoksen kappaleita on rajattu määrä (TekijäL 26i.4 §).
Näin yleisluonteinen viittaus kuvataiteen teoksiin vailla tarkempia määritelmiä saattaa kuitenkin periaatteessa johtaa vaikeisiin tulkintaongelmiin vedettäessä rajaa esimerkiksi taidekäsityön ja muotoilun teoksiin, joita ei ole ollut tarkoitus ottaa jälleenmyyntikorvauksen
soveltamisalan piiriin.
Jälleenmyyntikorvausdirektiivissä tai tekijänoikeuslaissamme ei ole myöskään määritelty
täsmällisesti sitä, mitä teoskappaleiden rajatulla määrällä tarkoitetaan. Lainvalmisteluasiakirjoissa on tosin katsottu, että rajatun määrän edellytyksellä viitataan siihen, että tekijällä
on täytynyt olla jo teoksen valmistustoimiin ryhtyessään mielessä valmistettavien teoskappaleiden kokonaismäärä (eli edition koko), ja että tosiasiassa valmistettujen teoskappaleiden
määrän (eli edition tosiasiallisen koon) ei tulisi lähtökohtaisesti ylittää tuota suunniteltua
kokoa. Lisäksi teoskappaleiden tulisi lähtökohtaisesti olla tekijän itsensä numeroimia ja signeeraamia.122
Jälleenmyyntikorvausjärjestelmän kattavuutta rajoittaa se, että korvaus maksetaan vain
sellaisesta jälleenmyynnistä, johon osallistuu myyjänä, ostajana tai välittäjänä taidemarkkinoiden ammattilaisia kuten huutokauppakamareita, taidegallerioita sekä taidekauppiaita
yleensä (TekijäL 26i.1 §). Näin ollen yksityishenkilöiden ja yritysten välinen taideteosten
myynti rajautuu jälleenmyyntikorvauksen ulkopuolelle, kunhan mitään kaupan osapuolta
ei pidetä taidemarkkinoiden ammattilaisena eikä kauppaan ole muutoinkaan käytetty taidemarkkinoiden ammattilaista esimerkiksi välittäjänä.
Tämän lisäksi oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen rajaa se, ettei oikeutta korvaukseen
synny, jos yleisölle avoin museo ostaa teoksen yksityishenkilöltä (TekijäL 26i.1 §). Tämä kansallinen rajaussäännös on määritelty jälleenmyyntikorvausdirektiivin muotoilua laveammin,
sillä direktiivin mukaan jälleenmyyntikorvausoikeutta ei uloteta tapauksiin, joissa jälleenmyynti tapahtuu voittoa tuottamattomille, yleisölle avoinna oleville museoille. Oikeustila on
direktiivin kannalta ongelmallinen, vaikkakin jälleenmyyntikorvausta koskeneiden kansallisten lainvalmisteluasiakirjojen mukaan sellaisia voittoa tavoittelevia museoita, joille myynti
kuuluisi direktiivin soveltamisalaan, ei Suomessa olekaan123.
**

hänen luvallaan ja niitä on rajoitettu määrä, pidetään tässä alkuperäisinä taideteoksina. Tällaiset
kopiot ovat direktiivin mukaan yleensä taiteilijan numeroimia, signeeraamia tai muulla tavoin
alkuperäisiksi merkitsemiä.
122 HE 111/2005 vp.
123 HE 111/2005 vp.
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1980-luvulla niin sanottuna tyhjäkasettimaksuna käyttöön otetulla tallennusalustamaksulla
viitataan TekijäL 26a §:n säännökseen, jonka mukaan ääni- ja kuvanauhoista sekä muusta
sellaisesta laitteesta, johon teos voidaan tallentaa ja jota merkittävissä määrin käytetään
teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön, on valmistajan tai maahantuojan
suoritettava laitteen esitysajan tai tallennuskapasiteetin perusteella asetuksella vahvistettava
veronluonteinen maksu käytettäväksi hyvitykseksi teosten tekijöille tai tekijöiden yhteisiin
tarkoituksiin124.
Säännöksen tarkoituksena on kompensoida tekijöille niitä taloudellisia menetyksiä,
joita heille aiheutuu heidän teostensa yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kopioinnista, sillä
tuon kopioinnin ajatellaan vähentävän näiden teosten kauppaa. Vaikka yksityiseen käyttöön
tapahtuvasta kopioinnista on keskusteltu Suomessa viime vuosikymmeninä paljon, kuvataiteen teokset eivät kuitenkaan sijoitu tämän keskustelun ytimeen samalla tavalla kuin esimerkiksi musiikkiteokset tai pelit.
Noin puolet tallennusalustamaksun tuotosta jaetaan suorina korvauksina ennen kaikkea säveltaidetta edustaville tekijänoikeudenhaltijoille. Toinen puolikas tuotosta jaetaan
tekijöille erityyppisinä avustuksina toisaalta audiovisuaalisen alan ja toisaalta säveltaiteen
edistämissäätiöiden tai –rahastojen kautta.125 Kuvataiteilijoiden taiteellisen työskentelyn
tukemiseen tallennusalustamaksun kautta kerättyjä rahoja tulee ennen kaikkea Audiovisuaalisen alan edistämiskeskuksen (AVEK) ja Visuaalisen taiteen edistämiskeskuksen (VISEK)
jakamien volyymiltään melko pienimuotoisen mediataiteen tuotantotuen muodossa.
**
Vuonna 2007 tekijänoikeuslainsäädäntöön otetulla lainauskorvauksella viitataan muiden
teosten kuin rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuotteiden tekijän oikeuteen saada korvaus teoksensa kappaleiden lainaamisesta yleisölle muualta kuin tutkimusta
tai opetustoimintaa palvelevasta kirjastosta (TekijäL 19.3 §)126. Korvaus suoritetaan opetusministeriön hyväksymän lukuisia korvaukseen oikeutettuja tekijöitä edustavan järjestön

124 Maksun määräytymisestä ks. esim. A 1010/2008.
125 Tallennusalustamaksun hallinnoinnista säädetään TekijäL:n 2a luvussa, jonka nojalla opetusja kulttuuriministeriö valtuuttaa yhden tekijöitä laajasti edustavan järjestön (nykyisin Teosto
ry:n) hallinnoimaan tallennusalustamaksujärjestelmää. Opetusministeriö voi tarvittaessa antaa
järjestölle päätöksellään tarkempia ohjeita muun muassa tallennusalustamaksutuoton jakamisesta
eri tarkoituksiin. Käytännössä opetusministeriö on koko tallennusalustamaksujärjestelmän
historian ajan määrännyt melko yksityiskohtaisesti päätöksillään tallennusmaksuvarojen jaka
misesta eri käyttötarkoituksiin.
126 Lainauskorvaus omaksuttiin Suomen tekijänoikeuslainsäädäntöön EU:n vuokraus- ja lainaus
direktiivin (92/100/ETY) tulkinnassa tapahtuneiden muutosten johdosta komission annettua
Suomelle 22.12.2004 virallisen huomautuksen vuokraus- ja lainausdirektiivin puutteellista
täytäntöönpanoa koskien kirjastolainauksesta tekijöille maksettavaa korvausta (ks. HE
126/2006 vp). Direktiivi edellyttää jäsenvaltioita luomaan lainauskorvausjärjestelmän, jonka
muodon jäsenvaltiot voivat direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan melko vapaasti vahvistaa
ottaen huomioon kulttuurin edistämisen tavoitteensa.
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välityksellä (TekijäL 19a §), ja kuvataiteellisten teosten tekijöiden osalta opetusministeriö on
hyväksynyt tällaiseksi järjestöksi Kopioston.
Järjestöt jakavat lainausmääräperusteisesti määrittyvän korvauksen tekijöille järjestöille
tätä tarkoitusta varten valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa. Lainauskorvausta koskevissa säännöksissä ei ole kuitenkaan määritelty tarkemmin sitä, paljonko
lainauskorvauksia varten on varattava määrärahaa, joten vuotuisen määrärahan suuruus on
vapaasti talousarviopäätöksenteon yhteydessä harkittavissa ottaen huomioon ne taiteen
edistämisen periaatteesta kumpuavat perusoikeusnäkökohdat, joita käsittelin jo apurahaperusteisen taiteen edistämisen yhteydessä127.

4.4 Verotuksellinen kuvataiteen edistäminen
4.4.1 Verolainsäädäntö ja kuvataide
Verotuksellinen taiteilijatuki ei kohdistu suoran taiteilijatuen tapaan julkiseen valtaan
menoina vaan pikemminkin menetettyjen tulojen määränä eli niin kutsuttuina veromenoina
(tax expenditure). Taiteen edistämisen periaatetta konkretisoi joukko verolainsäädäntöön
otettuja verotuiksi katsottavia verohuojennuksia, joiden avulla taiteellista toimintaa tuetaan
erityyppisin verohelpotuksin. Verohuojennukset merkitsevät tällöin perus- ja ihmisoikeuksien
toteuttamisvelvoitteen perustelemia tukemistarkoituksellisia edunsaajaryhmältään rajattuja
kulttuuripoliittisia poikkeamia verotuksen normaalista perusrakenteesta eli niin sanotusta normiverojärjestelmästä128.
Tuloverotuksessa verohuojennukset voidaan toteuttaa esimerkiksi määrittämällä jokin
normiverojärjestelmässä veronalaiseksi katsottava tulo poikkeuksellisesti verottomaksi,
kuten esimerkiksi apurahatulon kohdalla on menetelty, tai sitten antamalla tuettavalle verovelvolliselle oikeus tehdä normiverojärjestelmään kuuluvat luonnolliset vähennykset ylittäviä verovähennyksiä. Arvonlisäverotuksessa verohuojennukset perustuvat ennen muuta normaaliverokannasta poikkeavien alennettujen verokantojen käyttöön.129
Verohuojennukset eivät kuitenkaan ole luonteeltaan täysin analogisia suhteessa suoraan
taiteilijatukeen, sillä niiden kohdistuminen tuensaajille liittyy huomattavasti suoran tuen
kohdistumista mutkikkaampaan mekanismiin. Näin ollen ne eivät myöskään ole aina aivan
ongelmaton julkisten tukitoimien muoto. Verohuojennusten kohdistumismekanismista
onkin syytä panna merkille ainakin kaksi Kalle Määtän korostamaa seikkaa. Ensinnäkin
mikäli tuloverotuksessa verohuojennukset toteutetaan ansiotulosta tehtävän vähennyksen
muodossa, tukeen liittyy progressiivisen veroasteikon johdosta sellainen seuraamus, että

127 Sivistysvaliokunta katsoi lainauskorvauksesta säätämisen yhteydessä, että korvaukseen varattava
määräraha mitoitetaan sen mukaan mikä on budjettikehyksen puitteissa on mahdollista (SiVM
15/2006 vp).
128 Ks. Tikka 1990, s. 21–22, 43 ja 63.
129 Verotukien yleisluonteesta tarkemmin ks. Tikka 1990, s. 63; Määttä 2007, s. 95–97; Niskakangas
2011, s. 56–59.
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tuensaaja hyötyy lähtökohtaisesti tuesta sitä enemmän, mitä suuremmat hänen verotettavat
ansiotulonsa ovat. Toisekseen silloin, kun henkilön tulot jäävät alle verotettavien tulojen
alarajan, hän ei hyödy tuloverotuksen vähennyksistä tai tämän tulon verottomuudesta lainkaan.130 Ammattikuvataiteilijoiden mediaanitulojen ylittäessä vain niukasti valtionverotuksen verotettavan tulon alarajan131, on näiden verohuojennusten ominaispiirteiden olemassaolo erittäin tähdellistä tiedostaa tuloverotuksellisia taiteen edistämistoimia rakennettaessa ja
niiden muuttamista arvioitaessa.
**
Suomalainen tuloverotus rakentuu eriytettyjen tulolähteiden mallille. Toisin sanoen verovelvollisille määritetään verotuksessa erikseen eri tulolähteiden nettotulo siten, ettei niihin
kuuluvia tuloja voi yhdistää. Suomalaisessa tuloverotuksessa verovelvollisella voi olla kolme
tulolähdettä: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde ja henkilökohtainen
tulolähde eli niin sanottu muun toiminnan tulolähde, johon kuuluvat kaikki kahteen ensin
mainittuun tulolähteeseen kuulumattomat tulot.
Omassa työssään työllistyvien ammattikuvataiteilijoiden taiteellisesta toiminnasta suoraan saama tulo on tyypillisesti taiteilijan valmistamien taideobjektien myynnistä saatavaa
myyntituloa, tekijänoikeusluovutuksen yhteydessä syntyvää käyttö- tai näyttelykorvaustuloa, eri lähteistä tulevaa apurahatuloa, taidekilpailusta saatavaa palkintotuloa tai taide-esityksen muodossa tapahtuvasta taiteellisesta toiminnasta saatavaa esiintymiskorvaustuloa.
Tämä taiteellisesta toiminnasta saatava ansiotulo kuuluu joko elinkeinotoiminnan tulolähteeseen tai henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Toisin sanoen taiteilijaa verotetaan tuloverotuksessa progressiivisesti joko siten kuin henkilökohtaisen tulon verottamisesta säädetään
tuloverolaissa (TVL, 1535/1992) tai siten kuin elinkeinotulon verottamisesta säädetään
siitä annetussa laissa eli elinkeinoverolaissa (EVL, 360/1968).
Verolain valintaan vaikuttavat monet seikat. Verotuskäytännön ja siihen liittyvän
oikeuskäytännön132 perusteella vaikuttaa siltä, että elinkeinoverolain mukaisina liikkeentai ammatinharjoittajina verotetaan lähinnä vain sellaisia työ- tai virkasuhteiden ulkopuolella toimivia kuvataiteilijoita, joiden pääasialliseksi tulolähteeksi on vakiintunut taiteilijan
ammatti, kun taas muita ammattikuvataiteilijoita verotetaan tuloverolain mukaan.
Ongelmalliseksi tilanteen tekee kuitenkin se, että eräissä korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisuissa kuvataiteellinen toiminta on katsottu elinkeinoverolain mukaan verotettavaksi
ammattitoiminnaksi sellaisin kriteerein, joita soveltamalla toimintaa ei yleensä katsottaisi
elinkeinoverolain piiriin kuuluvaksi. Tavallisesti esimerkiksi sellaista toimintaa, josta koituu
verovuonna vain kuluja muttei lainkaan tuloja, ei pidetä elinkeinoverolain soveltamisalaan
kuuluvana. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin esimerkiksi ratkaisussaan KHO 1977 B II
532 katsonut, että kuvataiteilijaa on tällaisessa tilanteessa tullut verottaa elinkeinoverolain
mukaan.
130 Määttä 2007, s. 99–100.
131 Ks. Rensujeff 2003.
132 Esim. KHO 7.11.1983 taltio 4693; Turun ja Porin LO 4.8.1992 taltio 695/2.
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KHO 1977 B II 532
Kuvataiteilijalla oli verovuonna kuluja mutta ei tuloja kuvataiteilijan ammatista. Hän oli jäsenenä taiteilijaseuroissa ja pitänyt säännöllisesti näyttelyitä. KHO katsoi (äänin 3–1), että hän
harjoitti kuvataiteilijan työtä ammattinaan, joten hänen taiteellisen toimintansa tulos oli vahvistettava elinkeinoverolain mukaan.

Oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että sen arviointi, onko taiteellinen toiminta katsottava elinkeinoverolain mukaan verotettavaksi liikkeen- tai ammatinharjoittamiseksi, on erittäin tilanneherkkää133. Toisinaan oikeuskirjallisuudessa on ammattikuvataiteilijan katsottu
edustavan teoreettisesti hyvää esimerkkiä elinkeinoverolain mukaan verotettavasta liikkeentai ammatinharjoittajasta134, kun taas toisinaan ammattikuvataiteilijan työn on katsottu vain
harvoin täyttävän elinkeinoverolain mukaan verotettavan toiminnan tunnusmerkit135.
Riippumatta siitä kumman verolain perusteella kuvataiteilijaa verotetaan nettoverotuksen periaatteelle rakentuvan tuloverotuksen ytimessä on ajatus siitä, että verovelvollinen saa
vähentää veronalaisista bruttotuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet
menot eli niin kutsut luonnolliset vähennykset. Näin ollen ammattikuvataiteilija saa vähentää muiden ammatinharjoittajien tapaan ammattinsa harjoittamiseen liittyvistä bruttotuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot (TVL 29 §, EVL 7 §)136.
Tulolähdejaosta johtuen sillä verotetaanko kuvataiteilijaa tuloverolain vai elinkeinoverolain mukaan on kuitenkin vaikutusta siihen, mistä tuloista taiteellisen toiminnan menot
voidaan vähentää. Koska tuloverolain nojalla verotettavan ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan tulot ja hänen muusta työstä saamansa palkkatulot ja muut veronalaiset tulot
kuuluvat samaan tulolähteeseen, hän saa vähentää taiteellisesta toiminnasta aiheutuneet
menot muista henkilökohtaisen tulolähteen tuloistaan, esimerkiksi opetustyöstä saamistaan
palkkatuloista, elleivät taiteesta saadut tulot riitä niitä kattamaan137. Sen sijaan, jos taiteilijan taiteellisen toiminnan tuloja verotetaan elinkeinoverolain mukaan, ei hän voi vähentää
taiteellisen toiminnan menoja tuloverolain mukaan verotettavasta tulostaan, vaikka tosin
tällöinkin elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksen ollessa tappiollinen voidaan osa kyseisestä tappiosta vähentää alijäämähyvityksenä (TVL 59–60 § ja 131–134 §) hänen muista
ansiotuloista määrätystä verosta, jos alijäämähyvityksen tekemisen edellytykset muuten ovat
olemassa138.

133 Verotusta toimitettaessa voidaan kiinnittää huomio taiteilijan omaan käsitykseen, joka ilmenee
esimerkiksi jo hänen käyttämästään veroilmoituslomakkeesta (EVL:n mukaan verotettava
toiminta ilmoitetaan lomakkeella 5 tai 5A sekä TVL:n mukaan verotettava toiminta liitelomak
keella 15 ja esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella). Verottaja ei ole kuitenkaan sidottu taiteilijan
käsitykseen.
134 Esim. Andersson, Ikkala & Penttilä 2009, s. 44–45.
135 Esim. Andersson 2010.
136 Ks. Nykänen 2008.
137 KHO 7.11.1983 taltio 4693. Ansiotulosta tehtävät vähennykset tehdään mistä tahansa samaan
tulolähteeseen kuuluvasta ansiotulosta eli vähennyksiä tiettyyn tuloon kohdistamatta, jollei
vähennysten tiettyyn tuloon kohdistamisesta ole säädetty erikseen (esim. TVL 82.2 §).
138 Alijäämävähennyksestä tarkemmin ks. Andersson & Linnakangas 2006, s. 212–216; Andersson,
Ikkala & Penttilä 2009, s. 726–728; Myrsky & Räbinä 2010, s. 365–370.
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Sanottu osoittaa sen, että Suomen tuloverotuksessa noudettava tulolähdejako henkilökohtaiseen tulonlähteeseen ja elinkeinotulonlähteeseen voi eräissä tapauksissa johtaa siihen,
että verotus kohdistuu eri kireydellä kahden eri taiteilijan meno- ja tulorakenteeltaan keskenään samanlaiseen taiteelliseen toimintaan139. Tätä epäjohdonmukaisuutta voi pitää taiteen
edistämisen periaatteen kannalta ongelmallisena etenkin, koska taiteellisen toiminnan katsominen tuloverolain tai elinkeinoverolain mukaan verotettavaksi on osoittautunut erittäin
tilanneherkäksi.
Huomionarvoista verolain valinnassa on myös se, että elinkeinonharjoittajana on
pidetty lähinnä vain kuvataiteilijoita, muotoilijoita, taidekäsityöläisiä ja valokuvaajia. Sen
sijaan kirjailijoita ja säveltäjiä on verotettu lähtökohtaisesti aina tuloverolain mukaan.140
Tämäntyyppinen jaottelu ei nähdäkseni kumpua millään tavalla taiteellisen toiminnan
omista ominaispiirteistä. Se lieneekin vain vakiintuneiden toimintakäytänteiden tulos.
Käsittelen seuraavaksi tarkemmin tuloverolain mukaista henkilökohtaisen tulon
verotusta sekä elinkeinoverolain mukaista liikkeen- ja ammatinharjoittamiseen liittyvän
elinkeinotulon verotusta siltä osin, kun ne liittyvät taiteen edistämisen periaatteeseen.
Elinkeinotulon verotuksen yhteydessä käsittelen myös taiteelliseen toimintaan liittyvää
arvonlisäverotusta siltä osin, kun se liittyy taiteen edistämisen periaatteeseen.

4.4.2 Henkilökohtaisen tulon verotus ja kuvataiteen edistäminen
Tuloverolakin sisältyy taiteellista toimintaa koskeva erityismääräys, jonka mukaan ammattitaiteilija saa vähentää henkilökohtaisen tulon verottamisen yhteydessä myös kaikki taiteelliseen toimintaansa liittyvät menot, vaikkei niillä olisikaan suoraa yhteyttä tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen (TVL 31.1 §:n 4 kohta). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
ettei ammattitaiteilijan tarvitse näyttää luonnollisen vähennyksen perustana olevan menon
yhteyttä johonkin syntyneeseen tai edes potentiaalisesti joskus syntyvään tuloon141. Tämä
taiteellisen toiminnan kulujen vähentämistä koskeva tuloverolain 31.1 §:n neljäs kohta ohjaa
taiteen edistämisen periaatteen hengessä verottajaa kiinnittämään taiteilijoiden verotuksessa
huomio taiteelliseen toimintaan laajemmin kuin vain tulonhankkimistoimintana, sillä säännöksessä määritellään poikkeuksellisesti vähennyskelpoisiksi tulonhankkimismenoiksi sellaisia taiteellisen toiminnan menoja, jotka ilman tätä erityissäännöstä määriteltäisiin vähennyskelvottomiksi elantomenoiksi.
Luonnollisena vähennyksenä ei voida kuitenkaan vähentää sellaista menoa, joka on
katettu verovapaalla apurahalla (TVL 31 §). Näiden verovapailla apurahoilla katettavien
menojen suhteen on kuitenkin huomioitava, ettei verovapaaseen työskentelyapurahaan

139 Merkittävin yksittäinen kireyseroon vaikuttava asia on se, että tuloverolain mukaan verotettava
taiteellisen toiminnan tulo on aina ansiotuloa. Sen sijaan elinkeinoverolain perusteella
verotettaessa tulo jaetaan elinkeinoverolaissa säädetyllä tavalla ansio- ja pääomatuloiksi.
140 Tikka, Nykänen, Juusela & Viitala 2011 kohdasta 6. Elinkeinoverolain soveltamisala –> elinkeino
harjoittaja vai muu verovelvollinen –> taiteilijat.

141 Andersson 2010, s. 237.
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voida kohdistaa sen elinkustannusten kattamiseen tarkoitetun luonteen johdosta lainkaan
taiteellisesta toiminnasta aiheutuvia menoja kuten korkein hallinto-oikeus on esimerkiksi
todennut ratkaisussaan KHO 1983 II 516142. Apurahan työskentelyapurahanluonteisuus ei
ole myöskään riippuvainen apurahansaajan henkilöstä tai olosuhteista. Sen sijaan se on kytköksissä yksinomaan apurahan myöntötarkoitukseen ja sitä kautta apurahoittajan tahtoon
kuten ratkaisusta KHO 2010:4 ilmenee.
KHO 1983 B II 516
Kuvanveistäjälle oli myönnetty työskentelyapurahatyyppinen valtion taiteilija-apuraha hänen
työskentely-edellytystensä turvaamiseksi ja parantamiseksi, ja häntä oli samalla kehotettu jättämään palkallinen toimensa siksi ajaksi, joksi apuraha oli myönnetty. Apurahan käytöstä valtion taidetoimikunnalle antamassaan selostuksessa kuvanveistäjä oli ilmoittanut jättäneensä
hoitamansa viransijaisuuden sekä vuokranneensa apurahan turvin kuvanveistotoimintaansa
varten työhuoneen. KHO katsoi, että kuvanveistotoiminnasta aiheutuneet menot kohdistuivat kuvanveistäjän ammatista saatuun tuloon eivätkä osaksikaan verovapaaseen apurahaan ja
että sanotut menot näin ollen oli kokonaisuudessaan vähennettävä kuvanveistäjän ammatista
saadusta tulosta.
KHO 2010:4
Vuonna 1935 syntyneen A:n tulot koostuivat pääosin eläketuloista. K:n säätiö oli myöntänyt
hänelle apurahan, jossa oli eritelty työskentelyn tukemiseen tarkoitettu osa ja kuluihin tarkoitettu osa. Verottaja ei ollut hyväksynyt A:n vaatimia tulonhankkimismenoja vähennyskelpoisiksi, koska katsoi niiden tulleen katetuiksi apurahalla. Verottajan tulkinnan mukaan, koska
työskentelyapurahat on tarkoitettu saajan elatuksen turvaamiseen, ei A:n saamaa apurahaa,
otettaessa huomioon A:n eläketulot, voinut pitää työskentelyapurahana. KHO katsoi kumoten toimitetun verotuksen, ettei se, että A:n ansiotulot ovat verovuonna muodostuneet lähes
yksinomaan eläketuloista, ole esteenä menojen vähentämiselle.

Vähennyskelpoisia menoja ovat muun muassa tulonhankkimiseen liittyneet työhuonekulut, materiaalikulut, puhelinkulut, taiteilijajärjestöjen jäsenmaksut, ammattikirjallisuuden
hankintakulut, matkakulut, kuljetuskulut, työvaatekulut, vakuutusmaksut sekä taiteelliseen
toimintaan käytettävien koneiden ja laitteiden hankintamenot143. Määriteltäessä jonkin
menon sisällyttämistä luonnollisiin vähennyksiin taiteilijan luonnolliset vähennykset arvioidaan ensin lähtökohtaisesti samoin kuin kenen tahansa luonnolliset vähennykset eli kiinnittämällä huomio siihen tulonhankkimistoimintaan, johon ne liittyvät. Tällöin kuvataiteilijan
kohdalla huomio on kiinnitettävä taiteen edistämisen periaatteen hengessä kuvataiteellisen
tulonhankkimisen erityispiirteisiin eli esimerkiksi siihen, että taiteilijalle on usein perusteltua vuokrata työhuoneekseen asuinhuoneistostaan erillinen huone, jonka vuokran hän
saa tällöin vähentää luonnollisena vähennyksenä täysmääräisesti144. Tämän jälkeen on vielä
tarkasteltava, onko taiteilijalla, joitakin sellaisia menoja, jotka eivät liity suoraan tulonhankkimiseen tai säilyttämiseen, mutta jotka voidaan niiden liittyessä hänen taiteelliseen toimin142 Sekatyyppisissä apurahoissa, joista osa on tarkoitettu työskentelyapurahatyyppisesti elanto
menoihin ja osa kohdeapurahatyyppisesti tiettyjen menojen kattamiseen, sanottu koskee
luonnollisesti vain työskentelyapurahatyyppistä osaa (ks. KHO 2.2.2007 taltio 270).
143 Tarkemmin kuvataiteilijoille ominaisista erityyppisistä vähennyskelpoisista menoista ks.
Andersson & Gyllström 1982, s. 23–51.
144 Ks. KHO 1981 taltio 1394.
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taansa hyväksyä tuloverolain 31.1 §:n neljännen kohdan nojalla luonnollisiksi vähennyksiksi.
Tällaisia menoja liittyy ennen kaikkea sellaiseen epäkaupalliseen taiteelliseen työskentelyyn,
joka ei tähtää taideobjektien tai esitysten tuottamiseen taidemarkkinoille145.
Jotta oikeus luonnollisten vähennysten tekemiseen syntyy, on taiteellisen toiminnan
oltava ammattimaista. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että taiteellisen toiminnan yhteydessä raja harrastustoimintaan on joskus vaikea vetää ja samalla katsottu, että aloittavien taiteilijoiden aseman turvaamiseksi tulkinta ei saa olla liian tiukka146. Tämä tulkintasuositus on
nähdäkseni taiteen edistämisen periaatteen kannalta erittäin perusteltu. Henkilöverotuksen
käsikirjassa on todettu, että ammattitaiteilijaksi on katsottava ainakin henkilö, joka saa toimeentulonsa taiteesta, taikka ellei näin ole niin osoittaa muutoin esimerkiksi teosmyynnin ja
näyttelytoiminnan avulla toimivansa säännöllisesti ja ammattimaisesti taiteilijana taikka on
saanut taidealan ammattikoulutuksen tai on hyväksytty taiteilijajärjestön jäseneksi147.
Luonnollisten vähennysten määrä voi ylittää taiteilijan tulojen määrän ja aiheuttaa
siten joko taiteellisen toiminnan tai jopa koko ansiotulolajin tappiollisuuden. Korkein hallinto-oikeus on tuloverolain mukaan verotettavaa taiteilijaa koskevassa ratkaisussaan KHO
2009:106 todennut, ettei edes pitkään jatkunutta taiteellisen toiminnan tappiollisuutta
taikka työeläkkeen saamista voida käyttää merkkinä taiteellisen toiminnan ei-ammattimaisuudesta, jos henkilöä voidaan pitää hänen ammattikoulutuksensa, taiteellisesta toiminnasta
saamiensa tunnustusten ja taiteilijajärjestöjen jäsenyyksien perusteella selvästi ammattitaiteilijana ja hän kykenee osoittamaan luonnollisten vähennysten yhteyden taiteelliseen toimintaansa.
KHO 2009:106.
Vuonna 1933 syntyneen henkilön ansiotulot olivat verovuonna 2004 koostuneet lähes
yksinomaan työeläketulosta, josta oli vähennetty taiteelliseen toimintaan liittyvinä tulonhankkimismenoina lähes koko työeläketuloa vastaava summa. Veroasiamies esitti verotuksen
oikaisulautakunnalle oikaisuvaatimuksen, että henkilön ansiotuloista taiteelliseen toimintaan
liittyneinä tulonhankkimismenoina vähennetty 21 726 euroa on poistettava hänen ansiotuloistaan verotuksessa tehdyistä vähennyksistä, sillä henkilön taiteellista toimintaa ei voinut
pitää sen jatkuvan tappiollisuuden johdosta ammattimaisena. Verotuksen oikaisulautakunta
hyväksyi veroasiamiehen vaatimuksen. KHO kuitenkin kumosi oikaisulautakunnan ratkaisun ja hyväksyi vähennykset. KHO:n mukaan kun otettiin huomioon henkilön taiteellinen
peruskoulutus, usean ammattitaiteilijoille tarkoitetun järjestön jäsenyys sekä monivuotinen
taiteellinen toiminta, johon oli kuulunut taiteellisten töiden tuottaminen ja taiteelliselta kannalta kansainvälisestikin menestyksekäs ja laaja näyttelytoiminta, se seikka, että henkilön taiteellinen toiminta oli ollut tappiollista, ei ollut este hänen taiteen harjoittamisensa pitämiselle
tuloverolain 31 §:n 1 momentin neljännessä kohdassa tarkoitettuna taiteellisena toimintana,
josta aiheutuneet menot oli luonnollisina vähennyksinä vähennettävä hänen ansiotulostaan.

Vähennysoikeuden osittainenkin kytkeytyminen tulonhankkimistarkoitukseen nostaa kuitenkin esiin kysymyksen siitä, voiko taiteilija tehdä luonnollisia vähennyksiä ajalta, jonka
hän on ollut työttömänä työnhakijana. Nähdäkseni vastaus kysymykseen on myöntävä.

145 Ks. Andersson 2010, s. 244.
146 Andersson & Linnakangas 2006, s. 384.
147 Henkilöverotuksen käsikirja 2010, s. 625–626. Ks. myös Andersson & Gyllström 1982, s. 10–11.
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Tuloverolain 29 §:n ja 31.1 §:n neljännen kohdan pohjalta voi katsoa, että oikeus tehdä
luonnollisia vähennyksiä ei taiteellisen toiminnan kohdalla liity samalla tavalla välittömästi
käsillä olevaan tulonhankkimistarkoitukseen kuin muilla verovelvollisilla.
Asia voi kuitenkin näyttäytyä toisenlaisena työttömyysturvalainsäädännön kannalta.
Tällöin kysymykseen vastattaessa olennaista on se, onko työttömyysturvan saamisen ehtona
ollut täydellinen luopuminen ammattimaisesta taiteellisesta toiminnasta vai onko työttömyysturvaetuuden myöntämisen yhteydessä katsottu taiteilijan taiteellisen työn muuttuneen sivutoimiseksi148. Lienee mahdollista ajatella, että sellaisen taiteilijan kohdalla, jonka
työttömyysturvan saamisehtona on ollut täydellinen luopuminen taiteellisesta työstä, verotuksessa luonnollisina vähennyksinä hyväksyttyjä taiteellisen toiminnan menoja voitaisiin
pitää merkkinä työttömyysturvapäätöksen vastaisesta ammattimaisen taiteellisen toiminnan
harjoittamisesta. Tämäntyyppinen työttömyysturvalainsäädännön kytkentä verolainsäädäntöön merkitsisi sitä, ettei vailla tarvittavaa taiteellisen työn ulkopuolista työhistoriaa oleva
merkittäviä työskentelykustannuksia omaava kuvataiteilija tosiasiallisesti voisi ylläpitää taiteellista ammattitaitoaan, vaikka vuoden 2009 apurahansaajien työttömyysturvauudistuksen eräänä tavoitteena oli nimenomaan poistaa tämä epäkohta.149 Taiteen edistämisen periaatteen pohjalta tämäntyyppistä kytkentää verotuksen ja työttömyysturvan välillä ei tulisi
tehdä.
**
Koska korkomenot eivät ole tulonhankkimismenoja150, on jossakin määrin epäselvää voidaanko tuloverolain 31.1 §:n neljännen kohdan taiteelliseen toiminnan menojen vähentämistä koskeva erityissäännös ulottaa myös korkomenoihin tilanteessa, jossa korkomenot
liittyvät sellaiseen toimintaan, jolla ei ole suoraa yhteyttä tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Tällainen tilanne tulee vastaan esimerkiksi silloin, kun taiteilija ottaa velkaa rahoittaakseen sellaista taiteellista toimintaansa, johon liittyvät menot kuuluvat tuloverolain 31.1 §:n
neljännen kohdan soveltamisalaan ja jotka olisivat ilman tuota säännöstä tulonhankkimistoimintaan liittymättömän luonteensa johdosta vähennyskelvottomia elantomenoja.
Tuloverolain 58.1 §:n kolmannen kohdan mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan korot vain sellaisista veloistaan, jotka kohdistuvat veronalaisen tulon
hankkimiseen. Korkein hallinto-oikeus on näin ollen tuomiossaan KHO 2003:25 esimer148 Omassa työssä työllistyen tapahtuneen taiteellisen työn muuttumista sivutoimiseksi arvioidaan
työttömyysturvan myöntämisedellytysten kohdalla kuten yritystoiminnan muuttumista sivutoi
miseksi (ks. työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 4 §; HE 92/2008, vp. s. 50). Käytännössä
edellytyksenä sivutoimiseksi katsomiselle on se, että taiteilija on ennen työttömäksi jäämistä
työllistynyt riittävän pitkäaikaisesti omaan työhön liittymättömässä kokoaikaisessa palkkatyössä
tai opiskellut päätoimisesti (ks. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje taiteilijoiden ja tieteentekijöiden
työttömyysturvan työvoimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä erityiskysymyksistä dnro 745/
023/2009, s. 3–4).
149 Työ- ja elinkeinoministeriön ohje taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvan työvoima
poliittisiin edellytyksiin liittyvistä erityiskysymyksistä dnro 745/023/2009, s. 6
150 Ks. Nykänen 2008, s. 289.
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kiksi katsonut lähisukulaiselle vuokrattuun asuntoon liittyneen velan korot vähennyskelvottomiksi, koska ne eivät liittyneet tulon hankkimiseen.
Koska tuloverolain 31.1 §:n neljännellä kohdalla on nähdäkseni nimenomaisesti laajennettu taiteen edistämisen periaatteen hengessä tulonhankkimismenon käsitettä taiteellisen
toiminnan kontekstissa, näkisin kaiken tuloverolain 31.1 §:n neljännen kohdan alaan kuuluvan toiminnan tuloverolain 58.1 §:n kolmannessa kohdassa tarkoitetuksi veronalaisen tulon
hankkimiseksi. Tuloverolakiin sisältyvissä korkomenojen vähentämistä koskevissa säännöksissä ei ainakaan ole sellaisia seikkoja, jotka estäisivät tällaisen taiteen edistämisen periaatetta
kunnioittavan tulkinnan.
**
Eräs suomalaisen taiteen edistämisjärjestelmän erityispiirteistä on se, että taiteilijan saama
apurahatulo ja tunnustuspalkintotulo ovat tuloverotuksessa joko kokonaan tai osittain
verosta vapaita (TVL 82.1 §). Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön sekä Pohjoismaiden
neuvoston myöntämät apurahat, stipendit ja tunnustuspalkinnot ovat aina kokonaisuudessaan verovapaita. Sen sijaan muualta saadut apurahat, stipendit ja tunnustuspalkinnot ovat
veronalaista tuloa siltä osin, kun niiden yhteismäärä sekä niistä vähennettävien apurahoilla
katettavien kustannusten erotus ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän151.
Taiteelliseen työskentelyyn osoitetut apurahat ovat oikeudelliselta luonteeltaan vastikkeettomia suorituksia, jotka on tyypillisesti annettu tietyn työsuunnitelman toteuttamiseen.
Tämä yhteys työsuunnitelmaan tuo apurahat potentiaalisesti lähelle verotettavaa toimeksiantosuhdetta. Tämän rajalinjan suhteen verotuskäytännössä on katsottu, että silloin kun
saaja on työ-, virka- tai vastaavassa suhteessa maksajaan, on kysymys tavallisesti apurahan
sijaan veronalaisesta lisäpalkkiosta152. Sen sijaan se, että apuraha on julistettu haettavaksi
johonkin tarkoitukseen, joka on myöntäjää lähellä, ei poista sen apurahanluonteisuutta, jos
sen saamisesta on ollut vapaa kilpailu eikä sen saaja ole esimerkiksi työmenetelmien suhteen
myöntäjästä riippuvainen. Tällöin tosin saatetaan joutua rajankäyntiin sen suhteen, onko
apurahan sijaan kyseessä taidekilpailun palkinto, jonka verovapaus määräytyy tuloverolain
82.1 §:n säännösten sijaan tuloverolain 83 §:n perusteella.
Tunnustuspalkintojen suhteen on huomattava, että ollakseen tuloverolain 82.1 §:ssä
tarkoitettu tunnustuspalkinto on palkinnon oltava luonteeltaan tunnustus esimerkiksi jostakin teosta tai henkilön kokonaistoiminnasta kuten esimerkiksi pitkäaikaisesta toiminnasta
151 Viittauksella apurahatulon hankkimisesta ja säilyttämistä aiheutuviin menoihin tarkoitetaan
ensinnäkin sitä, että nämä menot on täysimääräisesti vähennettävä apurahojen bruttomääristä
ennen kuin saadaan selville ylittyykö säädetty verollisuuden raja, sekä toisekseen sitä, että luon
nollisen vähennyksen käsitettä ei voida taiteellisen toiminnan kohdalla sen erityislaatuisuudesta
johtuen tulkita aivan yhtä tiukasti kuin esimerkiksi tavallisen palkkatulon kohdalla (ks. Andersson
& Linnakangas 2006, s. 370), mikä luonnollisesti johtuu jo TVL 31.1 §:n neljännen kohdan
taiteellista toimintaa koskevasta erityissäännöksestä. Säätiöiden vuosiapurahojen suuruus on
viime vuosina irtaantunut valtion taiteilija-apurahojen suuruudesta asettuen lähes poikkeuksetta
joitakin tuhansia euroja valtion taiteilija-apurahan suuruutta korkeammalle tasolle.
152 Ks. keskusverolautakunnan ratkaisu 83/1972 läänintaiteilijan kuukausittain saamasta stipendistä.
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jonkin taiteen alan tunnettuna edustajana153. Tällaisia tunnustuspalkintoja ovat kiistatta esimerkiksi taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien vuosittain erityisen ansioituneille taiteenharjoittajille myöntämät taiteen valtionpalkinnot. Sen sijaan erityyppiset
kilpailupalkinnot eivät ole säännöksessä tarkoitettuja tunnustuspalkintoja154. Tämän ei ole
kuitenkaan katsottu estävän mahdollisuutta rajata potentiaalisten tunnustusten saajien määrää hyvinkin alhaiseksi155. Mikäli jotakin palkintoa ei katsota tuloverolain 82.1 §:n toisen
kohdan mukaiseksi verovapaaksi tunnustuspalkinnoksi, voi se kuitenkin tulla verovapaaksi
tuloverolain 83 §:n kilpailupalkintojen verovapautta koskevien säännösten nojalla.
Tunnustuspalkintojen osalta on vielä erikseen säädetty, että valtionvarainministeriö voi
harkintansa mukaan hakemuksesta päättää, että jokin tuloverolain 82.1 §:n nojalla vain osittain verottomaksi katsottava tunnuspalkinto on koko määrältään tuloverosta vapaata tuloa
(TVL 82.3 §). Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi ennen kaikkea suuriin ja kansainvälisesti tunnustettuihin palkintoihin, joiden kohdalla yleisesti katsottaisiin epäoikeudenmukaiseksi ja palkinnonantajan tarkoitusta vastaamattomaksi se, että Suomen valtio ja kunnat
veisivät verona suuren osan tunnustuspalkinnosta.
Kuten sanottua apurahojen ja tunnuspalkintojen tapaan myös taidekilpailuiden palkinnot ovat eräin edellytyksin tuloverosta vapaata tuloa. Kilpailupalkintotulon verottomuus poikkeaa kuitenkin logiikaltaan apuraha- ja tunnustuspalkintotulon logiikasta, sillä
kilpailupalkintotulon osalta tulon maksajan luonteella ei ole merkitystä. Tuloverolain 83
§:n mukaan veronalaista tuloa ei ole taiteen alalla järjestetystä valtiovarainministeriön nimeämästä taiteellisesti merkittävästä valtakunnallisesta tai kansainvälisestä kilpailusta saatu palkinto.
Valtionvarainministeriö nimeää erillisellä vuosittain annettavalla asetuksella156 kohdassa
tarkoitetut kilpailupalkinnot opetusministeriön ehdotuksesta, jonka ministeriö on laatinut
kuulemalla taiteen keskustoimikuntaa. Kuvataiteen alalla nimettyjen kilpailujen määrä on
viime vuosina vaihdellut parista kilpailusta noin kymmeneen. Vaikka merkittäväksi katsottujen kilpailujen kynnys ei näytä olevan kovin korkealla157, jää huomattava osa kuvataidekilpailuista verovapaiden taidekilpailujen ulkopuolelle. Tämä johtunee siitä, että satunnaisesti
taidekilpailuja järjestävät tahot eivät osanne tai koe tarpeelliseksi hakeutua verovapaiden
taidekilpailujen joukkoon.
Kilpailupalkintojen suhteen on merkillepantavaa, että ulkomaisista taidekilpailuista
saatu palkintotulo jää käytännössä tuloverolain 83 §:n soveltamisalueen ulkopuolelle. Koska
ulkomaisesta taidekilpailusta saatavaan tuloon ei voida soveltaa tuloverolain 82.1 §:n tunnustuspalkintojen verovapautta koskevaa yleissäännöstä eikä edes tuloverolain 82.3 §:n eri153 Andersson & Linnakangas 2006, s. 366–368
154 Ratkaisussa KHO 1952 II 763 on esimerkiksi katsottu, ettei arkkitehdin tai suunnittelijan
suunnittelukilpailussa voittamaa palkintoa pidetä verovapaana tunnustuspalkintona.
155 Ratkaisussa KHO 1961 taltio 602 on katsottu, että kaunokirjallisesta toiminnasta annettavan
palkinnon saajien joukko voitiin rajata vain tietyn kustannusyrityksen piirissä toimineille kir
jailijoille ilman, että palkinto menettää tunnustuspalkinnon luonteensa. Ratkaisua on arvosteltu
oikeuskirjallisuudessa (esim. Andersson & Linnakangas 2006, s. 367).
156 Ks. esim. A 1298/2010.
157 Ks. esim. A 1270/2003, 4 §.
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tyissäännöstä, jää voimassa olevassa oikeudessa suuri ja merkittävä ulkomainen taidekilpailupalkinto aina verolliseksi samalla kun suhteellisen vähäisestäkin kotimaisesta kilpailusta
saatu palkinto voidaan vapauttaa verosta. Tämä erottelu havainnollistaa hyvin millaisia
painotuksia taiteen edistämisjärjestelmään voi syntyä lähes huomaamatta, kun eri edistämisinstrumentit rakentuvat erilaisten luokittelujen varaan.

4.4.3 Liike- ja ammattitoiminnan verotus ja kuvataiteen edistäminen
Mikäli kuvataiteilijan taiteellinen toiminta katsotaan vero-oikeudellisen käsitteistön puitteissa liike- tai ammattitoiminnaksi, sitä ei veroteta henkilökohtaisen tulolähteen tulona
tuloverolain mukaan vaan sen sijaan elinkeinotulolähteen mukaisena tulona elinkeinoverolain mukaan. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että elinkeinoverolain ja tuloverolain
soveltamisalat määräytyvät tulonhankkimistoiminnan luonteen mukaan, eikä siten tulonsaajan oikeudellisella muodolla ole lähtökohtaisesti merkitystä. Vero-oikeudessa liiketoiminnan yhtenä keskeisimpänä tuntomerkkinä onkin toiminnan kytkeytyminen liikevoitontavoitteluun riippumatta siitä, millaisessa oikeudellisessa muodossa toimintaa harjoitetaan,
vaikkakin juuri tämän liiketoiminnan tunnusmerkin merkitykseen kuvataiteellisen toiminnan yhteydessä liittyy jo edellä käsiteltyä oikeudellista epävarmuutta.
Mikäli elinkeinotulolähteen piiriin luetaan vain selvästi liikevoitontavoitteluun kytkeytyvä kuvataiteellinen toiminta, tuloverolain 31.1 §:n neljännen kohdan mukaisella taiteellisen toiminnan menojen vähentämistä koskevalla erityissäännöksellä ei ole merkitystä
elinkeinoverolain perusteella verotettavien taiteilijoiden verotuksessa. Heidän oikeutensa
vähentää elinkeinotoimintansa harjoittamiseen liittyvistä tuloista niiden hankkimiseen ja
säilyttämiseen liittyvät menot juontuu jo elinkeinoverolain 7 §:stä. Mikäli elinkeinoverotuksen piiriin kuitenkin otetaan sellaista taiteellista toimintaa, jonka tuloja ei voi suoraan
vähentää elinkeinoverolain 7 §:n nojalla, on taiteen edistämisen periaatteen hengessä tuloverolain 31.1 §:n neljännen kohdan mukainen taiteellisen toiminnan menojen vähennyssäännös ulotettava analogisesti myös elinkeinotulon verotuksen puolelle158. Korkomenojen
osalta elinkeinoverotuksessa ei kohdata vastaavia tulkintaongelmia kuin tuloverolain mukaisessa verotuksessa, sillä elinkeinoverolain 18 §:n 2 kohdan mukaan elinkeinotoiminnasta
johtuneen velan korko on rajoituksetta vähennyskelpoinen.
**

158 Oikeuskirjallisuudessa on toisinaan katsottu (esim. Andersson 2010, s. 241), että tuloverolain 31.1
§:n neljännen kohdan vähennyssäännöstä olisi sovellettava myös elinkeinoverolain mukaiseen
verotukseen. Tämäntyyppinen analogiapäättely on linjassa sen kanssa, että tuloverolaki on
yleislaki suhteessa elinkeinoverolakiin ja voi siten tulla sovellettavaksi tilanteisiin, joita ei säännellä
elin
keino
verolaissa. Itse näkisin kuitenkin oikeuskäytännön yhtenäisyyden säilyttämisen
kannalta parempana, että tämäntyyppisten analogiapäätelmien sijaan elinkeinoverotuksen
piiriin huonosti soveltuvaa toimintaa verotettaisiin tuloverolain mukaisesti.
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Etenkin kuvataiteilijoiden liiketoiminnaksi katsottavalle taiteelliselle toiminnalle on tyypillisiä siitä saatavien tulojen suuri vuosittainen vaihtelu. Koska ansiotulon verotus on Suomessa
progressiivista, muodostuu kuvataiteilijoiden verotus näin helposti ankarammaksi kuin
sellaisten henkilöiden verotus, joiden tulot kertyvät tasaisesti joka vuosi159. Tähän liittyviä
ongelmia on pyritty korjaamaan tulontausmenettelyn avulla. Vaikka tulontasausmenettelyä
on usein taidepoliittisessa keskustelussa lähestytty nimenomaan taiteen edistämisen järjestelynä, on hyvä huomata, että tosiasiassa kyseessä on yleinen tulon kohdistamiseen liittyvä
vero-oikeudellinen järjestely. Siihen ei sisälly sellaisia taiteilijoita koskevia erityismääräyksiä,
joita tuloverolainsäädäntöön on omaksuttu urheilijoiden kohdalla heidän urheilutulonsa
jaksottamiseen liittyen (TVL 116a § – 116c §).
Tulontasauksesta säädetään tuloverolain 128 §:ssä, joka on sovellettavissa niin tuloverolain kuin elinkeinoverolain perusteella verotettavaan tuloon. Tuloverolain 128.1 §:n mukaan,
jos luonnollinen henkilö tai kuolinpesä on verovuonna saanut vähintään 2 500 euron suuruisen ansiotulon, joka on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta ja joka
on vähintään neljäsosa hänen verovuonna saamansa puhtaan ansiotulon yhteismäärästä, on
tällaista kertatuloa verotettaessa verovelvollisen ennen verotuksen päättymistä esittämästä
vaatimuksesta toimitettava tulontasaus. Taiteen edistämisen periaatteen hengessä tuloverolaissa vielä erikseen mainitaan, että tällaisena kertatulona voidaan pitää taiteilijan valmistaman yhden tai useamman taideteoksen kalenterivuoden aikana tapahtuneesta yhdestä tai
useammasta myynnistä saamien tulojen yhteismäärää (128.3 §)160. Useimmissa tapauksissa
tämäntyyppisen tulontasauksen tosiasiallinen vaikutus verotukseen jää kuitenkin vähäiseksi.
**
Liiketoiminnan muodossa tapahtuva eli elinkeinoverolain mukaan verotettava kuvataiteellinen toiminta on lähtökohtaisesti arvonlisäverolain (ALV 1501/1993) 1 §:n nojalla
arvonlisäverollista. Kuvataiteilijan on suoritettava teosmyynnistään arvonlisäveroa, jos hän
on arvonlisäverolain 3 §:n nojalla arvonlisäverovelvollinen eli hänen arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuuluvan toiminnan liikevaihtonsa ylittää 8500 euroa kalenterivuodessa.
Taiteilija voi niin halutessaan ilmoittautua arvonlisäverovelvollisuuden piiriin myös silloin,
kun hänen arvonlisäverovelvollisuuden piirin kuuluvan toiminnan liikevaihto jää alle 8500
euron, mikäli hän pitää arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuulumista muutoin perusteltuna (ALV 3 §).
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumiseen liittyy eräitä taidealaa läheisesti koskettavia
seikkoja. Verovelvollisuuden alarajaan liittyy ensinnäkin asteittain liukuva huojennus, jolla
on tarkoitus edistää pienyritysten kasvumahdollisuuksia lieventämällä verovelvollisuuden
alarajan ylittymisestä johtuvien veroseuraamusten jyrkkyyttä161. Toimija, jonka liikevaihto
159 Andersson & Linnakangas 2006, s. 448–449.
160 Andersson & Linnakangas 2006, s. 454 arvostelevat säännöstä siitä, että vaikka se pyrkii ottamaan
huomioon kuvataiteilijoiden epätasaisen tulojen jakaantumisen, on se sanamuodoltaan kuitenkin
niin epätarkka, että se tekee keinottelun mahdolliseksi.
161 HE 135/2003, vp. s. 3.
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ylittää 8500 euron alarajan, saa huojennuksen, joka asteittain pienenee liikevaihdon kasvaessa siten, että vero muuttuu täysmääräiseksi 22500 euron kohdalla.
Verrattaessa rajoja kuvataiteilijoiden tulotasoon käy ilmeiseksi, että ollessaan arvonlisäverovelvollisia he useimmiten kuuluvat tämän huojennusjärjestelyn piiriin. Näin huojennusjärjestelmä muodostuu tosiasiallisesti yhdeksi keskeiseksi taiteen edistämisen instrumentiksi,
minkä johdosta perusoikeusjohdannainen taiteen edistämisen periaate edellyttää huojennusjärjestelmän kehittämisen arvioinnin kytkemistä perusoikeuksien heikennyskieltoon.
**
Keskeisimmät arvonlisäverotukselliset taiteen edistämisjärjestelyt liittyvät kuitenkin siihen,
että raamit kansalliselle arvonlisäverotukselle asettavan arvonlisäverodirektiivin (ALVdirektiivi, 2006/112/EY) 103 artikla sallii sen, että kansallisessa arvonlisäverotuksessa
voidaan soveltaa alennettua verokantaa muun muassa taide-esineen tekijän suorittamaan
taide-esineen luovutukseen. Tämäntyyppinen alennetun verokannan käyttö merkitsee taiteen edistämisen periaatteen nojalla tehtyä poikkeusta arvonlisäverotuksessa pääsääntönä
olevasta yhden verokannan avulla saavutettavasta neutraalisuudesta162.
Tekijän myydessä itse teoksensa myyntiin sovelletaan arvonlisäverolain 85a §:n 8 kohdan
nojalla alennettua 9 %:n arvonlisäverokantaa, jos kyseessä oleva taide-esine on lain 79c §:ssä
tarkoitettu 1) taiteilijan kokonaan käsin tekemä taulu, kollaasi, maalaus, piirustus ja pastelli;
2) taiteilijan kokonaan käsin valmistamin laatoin muutoin kuin mekaanisesti tai fotomekaanisesti valmistettu alkuperäiskaiverrus, -painos tai -litografia; 3) kokonaan taiteilijan luoma
alkuperäisveistos ja -patsas taikka hänen tai hänen oikeudenomistajiensa valvonnassa valmistettu enintään kahdeksan kappaleen editioon kuuluva tällaisen jäljennös; 4) käsin kudottu
kuvakudos, käsin tehty seinävaate ja niistä käsin taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan
tehty enintään kahdeksan kappaleen editioon kuuluva jäljennös sekä 5) taiteilijan ottama
tai hänen valvonnassaan otettu ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostettu
signeerattu ja numeroitu valokuva, joka kuuluu enintään kolmenkymmenen kappaleen editioon.163
Luettelo käsittää vain osan kuvataiteen teoksista. Ennen kaikkea sen piiriin kuuluvat
maalauksien, veistoksien, taidegrafiikan vedosten ja taidevalokuvien kaltaiset perinteisimmät kuvataiteen teokset. Sen sijaan sen piiriin ei kuulu mediataiteen tai installaatiotaiteen
kaltaisten kuvataiteen uusien ilmaisumuotojen teoksia. Näin ollen alennetun arvonlisäverokannan taidetta edistävä vaikutus kohdistuu vain osaan kuvataiteellisesta ilmaisusta. Arvonlisäverolain luettelo vastaa Arvonlisäverodirektiivin liitteessä IX olevaa luetteloa niistä
taide-esineistä, joihin direktiivin mukaan voidaan soveltaa alennuttua verokantaa lukuun
ottamatta alkuperäisiä keramiikkatöitä ja kokonaan käsin tehtyjä emalitöitä, joihin Suomen
arvonlisäverotuksessa sovelletaan normaalia verokantaa. Siihen, miksi nämä teosmuodot on

162 HE 88/1993 vp, kohta 5.1; Linnakangas & Juanto 2004, s. 146–147. Westerberg (2002, s. 58) on
tosin huomauttanut, ettei yhtä verokantaa voi kuitenkaan pitää neutraalin verotuksen ainoana
mittarina.
163 Arvonlisäverolain 79c §:n luokituksista tarkemmin Pollari 2007, s. 22–34.
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jätetty Suomessa alennetun verokannan sovellusalueen ulkopuolelle, ei ole otettu lainvalmisteluasiakirjoissa kantaa. Mitä ilmeisimmin asia liittyy historiallisiin tilannetekijöihin, sillä
rajanveto pohjautuu jo nykyistä arvonlisäverotusta edeltäneen liikevaihtoverojärjestelmän
aikakaudelta, jolloin verottomuuden määritelmään käytettiin termiä ”kuvataiteen tuote” 164.
Alennetun verokannan taidetta edistävä vaikutus kytkeytyy kiinteästi arvonlisäverojärjestelmään kuuluvaan vähennysoikeuteen, sillä arvonlisäverovelvollinen toimija voi poistaa
sen avulla hankkimiensa tuotantopanosten hintoihin sisältyvän arvonlisäveron165. Vähennysoikeus koskee luonnollisesti kaikkia niitä hankintoihin sisältyviä arvonlisäveroja, joita
taiteilija tekee arvonlisäverollista toimintaansa varten. Vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi
teosten valmistuksessa käytettävien materiaalien, työkalujen ja alihankintatöiden arvonlisäverot, siivous- ja kirjanpitopalveluiden ja sähkö- ja puhelinkulujen sekä muiden vastaavien
erien arvonlisäverot siten, että vähennysoikeuden syntymisen kannalta hankintahetken käyttötarkoitus on ratkaiseva166.
Kun kuvataidealalla huomattavaan osaan myyntiä sovelletaan edellä mainittua alennettua 9 %:n verokantaa ja kun taiteelliseen toimintaan liittyviä ostoja rasittaa tavallisesti 23
%:n normiverokanta, niin suurten vähennyskelpoisten ostojen määrä voi aiheuttaa veron
negatiivisuuden, joka puolestaan oikeuttaa palautettavaan veroon, mikäli edellytykset palautukselle ovat muutoin olemassa. Koska vähennysoikeus kytkeytyy verovelvollisuuteen, niin
sellaisen taiteilijan kohdalla, jolla verovelvollisuuden alaraja ei täyty, eikä hän ole hakeutunut vapaaehtoisesti verovelvolliseksi, tuotantopanosten hintoihin sisältyvä vero jää kuitenkin taiteilijan kustannukseksi. Tämän vuoksi taiteen edistämisen periaatteen kannalta tulee
tärkeäksi, että jokainen ammattimaisesti taiteellista toimintaansa liiketoiminnan muodossa
harjoittava taiteilija voi niin halutessaan päästä arvonlisäverotuksen piiriin ja hyödyntämään
siten arvonlisäverojärjestelmään sisältyvää vähennysoikeutta. Aloittavien ja epäkaupallisesti
toimivien taiteilijoiden aseman turvaamiseksi ammattimaisen taiteellisen toiminnan määritelmä ei siis saa muodostua liian tiukaksi167
**
Kolmas taiteen edistämisen periaatteesta kumpuava arvonlisäverotukseen omaksuttu erityisjärjestely liittyy tekijänoikeuksien luovutuksiin. Ne on arvonlisäverolain 45.1 §:n nojalla
vapautettu kokonaan arvonlisäverosta. Näin ollen jos kuvataiteilija myy tekijänoikeuksiaan eli esimerkiksi oikeuden reprodusoida teoksensa vaikkapa lehden sivulla näytettäväksi,
hänen myyntinsä on arvonlisäveroton.
Järjestelyn taustalla on arvonlisäverodirektiivin 379.2 artiklassa vahvistettu Suomea koskeva poikkeus. Sen mukaan Suomi saa niin halutessaan jatkaa taiteilijoiden tarjoamien pal164 Ks. HE 246/1986 vp, s. 3.
165 HE 88/1993 vp, s. 48.
166 Vähennysoikeus voi syntyä joko kokonaan tai vain osittain vähennysoikeuden piiriin kuuluvaan
käyttöön otetun tavaran tai palvelun osalta osittain (ks. ALV 117 §). Verolliseen toimintaan
täysin liittymättömään hankintaan sisältyvää arvonlisävero ei voida vähentää (ks. ALV 102 §).
167 Osaltaan kysymys liittyy jo verolain valitaan, sillä arvonlisäverovelvollisuus ja elinkeinotulon
verotus kytkeytyvät toisiinsa.
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velujen arvonlisäverosta vapauttamista sellaisin edellytyksin, jotka olivat voimassa Suomen
liittyessä Euroopan unioniin niin kauan kuin jossakin 31 päivänä joulukuuta 1994 yhteisöön kuuluneessa jäsenvaltiossa sovelletaan samoja vapautuksia168. Tämän jälkeen palvelut
on määriteltävä arvonlisäveron alaisiksi, joskin jäsenvaltio voi niin haluttaessa soveltaa niihin
arvonlisäverodirektiivin X liitteen B osan 2 kohdan mukaisesti alennettua verokantaa.
Tekijänoikeusluovutusten verottomuus ei kuitenkaan koske arvonlisäverolain 45.2 §:n
mukaisesti valokuvaa tai mainosteosta eikä elokuvan, video-ohjelman tai muun sellaisen
esitysoikeuden luovuttamista. Näiden osalta tekijänoikeudenluovutus on aina verollinen.
Valokuvateosten osalta on huomattava, että säännöksessä ei tehdä erottelua tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettuun teostason ylittäneeseen valokuvaan kohdistuvaan oikeuteen ja lain
49 a §:n mukaisiin muihin valokuviin liittyviin oikeuksiin169. Näin ollen verottomuutta ei
sovelleta kumpaankaan valokuvatyyppiin, vaikka teoskynnyksen ylittävät valokuvat voisivat
sinänsä lukeutua arvonlisäverodirektiivin 379.2 artiklan salliman poikkeuksen alaan.
Verottomuutta on perusteltu muun muassa sillä, että tekijänoikeuskorvaukset tulevat
verotetuiksi osana kulutukseen myytävän hyödykkeen myyntihintaa170. Säännöksen taustalla on myös taiteen edistämisen tavoite ja mainosteoksen käsitettä on sen johdosta tulkittu supistavasti. Vaikka tilauksesta mainoskäyttöön tehtyjä teoksia on verotuskäytännössä
pidetty lähtökohtaisesti mainosteoksina, on keskusverolautakunta katsonut esimerkiksi
sävellysteoksen luovuttamisen käytettäväksi mainoskampanjassa arvonlisäverottomaksi luovutukseksi171. Olemassa olevan kuvataiteellisen teoksen ottaminen osaksi mainosta, onkin
tämän ratkaisun hengessä katsottava lähtökohtaisesti arvonlisäveroton.
Edellä käsitelty osoittaa sen, että tekijänoikeuksien luovutuksien arvonlisäverottomuus kohdistuu sekin teosmyynnin alennettujen arvonlisäverokantojen tapaan eritavoin
kuvataiteellisen ilmaisun erityyppeihin kohdellen esimerkiksi valokuvateosta eritavoin kuin
grafiikanvedosta tai piirrosta. Mitään varsinaista kulttuuripoliittista syytä tähän erilaiseen
kohteluun ei lainvalmisteluasiakirjoista ilmene. Pikemminkin erilaisen kohtelun syyt ovat
lainsäädäntöhistoriallisissa tilannetekijöissä.

4.5 Toimeentuloturvajärjestelyihin liittyvä kuvataiteen edistäminen
4.5.1 Kuvatateilijan toimeentuloturva
Toimeentulon järjestäminen osana oman elämän hallintaa on periaatteessa yksilön oma
asia. Tämä lähtökohta on kirjattu muun muassa elinkeinovapausperusoikeuteen (PeL 18 §),
jonka mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla
tai elinkeinolla. Toisaalta eräs hyvinvointivaltion keskeisimmistä tehtävistä on yhteiskunnan
168 Vapautuksia on voimassa useissa valtioissa. Niiden oikeusperustasta ks. arvonlisäverodirektiivin
XIII osasto.
169 HE 168/1995 vp.
170 HE 159/2008 vp.
171 Keskusverolautakunnan päätös 38/2003.
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jäsenten suojaaminen sellaisilta sosiaalisilta riskeiltä, jotka liittyvät työn tekemisen estymiseen syystä tai toisesta. Tällaisia riskejä ovat muun muassa vanhuus, sairaus, työkyvyttömyys,
työttömyys ja vanhemmuus. Näiden riskien varalta sosiaalioikeudelliseen lainsäädäntöön
sisältyy toisaalta pääosin asumisperusteisia vähimmäistoimentulon turvaavia etuuksia ja toisaalta näitä etuuksia täydentäviä pääosin ansioperusteisia jo saavutetun elintason ylläpitämiseen tähtääviä etuuksia.
Perusoikeusjärjestelmän tasolla vähimmäistoimeentulon turvaavat etuudet konkretisoivat perustuslain 19.2 §:ssä jokaiselle taattua oikeutta perustoimeentulon turvaan. Ansioon suhteutettu turva on vastaavasti jatke perustuslain 18 §:ssä tarkoitetulle toimeentulon
ansaitsemiselle ensisijaisesti työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tätä kautta ansioturvalla
katsotaan olevan työn kannustavuutta ja työmotivaatiota lisäävä vaikutus, minkä lisäksi se
antaa perustaa elämänturvallisuudelle vakuuttaessaan äkillisiltä työperusteisen toimeentulon menetyksiltä.172
Kuvataiteilijan ammattiin liittyvät erityispiirteet kuten esimerkiksi lyhyet ja satunnaiset
työsuhteet, yritystoiminnan rajapinnalla tapahtuva omassa työssä työllistyminen ja pitkäaikaiset työskentelyjaksot verottoman apurahan turvin luovat usein sellaisen tilanteen, että
toimeentuloturvan, etenkin ansioturvan, toimivuus ja oikeellisuus edellyttävät taiteilijoita
koskevia erillisratkaisuja. Samalla kuvataiteilijan tyypillisesti erittäin alhaisesta tulotasosta
johtuen toimeentuloturvajärjestelmän toimivuudella on lähtökohtaisesti erittäin keskeinen
asema kuvataiteilijoiden materiaalisten työedellytysten ja siten kuvataiteellisen ilmaisun tosiasiallisen vapauden turvaamisessa.
Käsittelen seuraavassa tarkemmin kuvataiteilijoiden eläke- ja työttömyysturvaan liittyviä kysymyksiä, sillä näitä voi nähdäkseni pitää kuvataiteilijan työn kannalta keskeisimpinä
toimeentuloturvajärjestelmän osa-alueina. Näiden osa-alueiden yhteydessä todetut yleiset
lähtökohdat taiteellisen työn erityispiirteiden huomioonottamisesta on pitkälti yleistettävissä myös toimeentuloturvalainsäädännön muille osa-alueille kuten sairauden ajan turvaan.

4.5.2 Kuvataiteilijan työttömyysturva
Ammattikuvataiteilijan uraan kuuluu oleellisena osana tilanne, jolloin taiteellisista tavoitteista ja työtilanteesta johtuen taiteellisen työpanoksen myynti ei osoitetuista näytöistä ja
ammattitaidosta huolimatta kannata sanan liiketaloudellisessa merkityksessä. Kuvataiteilijan ura koostuukin vaihtelevista menestyksen ja syrjässä olon kausista. Ja menestyksen kausi
ei välttämättä osu ajallisesti samaan hetkeen kuin sen perustana olevien teosten valmistaminen; pikemminkin on tavanomaista, että menestyksen kohdatessa myös syrjässä olon aikana
tehty taiteellinen tuotanto ikään kuin ”löydetään”.
Tämä taiteellisen työn peruspiirre ei istu aivan ongelmitta työvoimapoliittiseen lainsäädäntöömme. Sen työvoimapoliittisena tarkoituksena on turvata työttömän työnhakijan
taloudelliset mahdollisuudet hakea kokopäiväistä työtä sekä parantaa hänen edellytyksiään

172 Arajärvi 2002, s. 29.
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päästä tai palata kokopäivätyöhön työmarkkinoille. Työttömyys mielletään työvoimapoliittisessa lainsäädännössä näet ennen muuta kokopäivätyön puutteeksi ja tässä valossa työttömyysetuisuuksien saaminen edellyttää yleensä, että niiden piiriin pyrkivä työtön työnhakija
on käytettävissä työmarkkinoilla kokopäivätyöhön, joka voi eräin työttömyysturvalaissa
määriteltyjen periaatteiden puitteissa olla muutakin kuin oman alan työtä173.
Vaikka taiteilijoita koskevat samat työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset kuin muitakin työttömyysturvan piirin hakeutuvia henkilöitä, edellyttää taiteen
edistämisen periaate kuitenkin, että taiteellisen työn erityisluonne otetaan asiallisesti huomioon työttömyysturvalainsäädännössä, johon kuuluvista työttömyysetuuksista säädetään
työttömyysturvalaissa (TyöttömyysL, 1290/2002). Käytännössä taiteelliseen työskentelyyn
liittyvät erityispiirteet on huomioitu niin sanotun oman työn käsitteen avulla. Tämä merkitsee sitä, että vaikka kuvataiteilija harjoittaa taiteellista työtään tyypillisesti työ- ja virkasuhteiden ulkopuolella, niin työttömyysturvalainsäädännön soveltamisen kannalta hänen
työssään ei kuitenkaan katsota olevan kysymys yrittäjäriskin sisältävästä yritystoiminnasta
vaan sen sijaan vailla yrittäjäriskiä tapahtuvasta omassa työssä työllistymisestä (TyöttömyysL
2:4), sillä taiteellisen työskentelyn tavoitteena ei ole välittömän liikevoiton saaminen174.
Tällä käsitteellisellä erottelulla yrittäjyyteen ja omassa työssä työllistymiseen on merkitystä
etenkin sen kannalta, miten työttömyysetuuksien saamisehtoina olevia työskentelyn päättymistä ja keskeytymistä arvioidaan.
Päätoimisen omassa taiteellisessa työssä työllistymisen katsotaan päättyvän, kun taiteilijan esittämän selvityksen perusteella tai muutoin katsotaan ilmeiseksi, ettei päätoiminen taiteellinen toiminta enää jatku. Lainvalmisteluasiakirjoissa on tällöin katsottu taiteen edistämisen periaatteen hengessä, ettei esimerkiksi apurahojen hakemista tai ennen työnhakijaksi
ilmoittautumista valmistuneiden teosten esittämistä näyttelyissä katsota omassa työllistymisen jatkumisen merkeiksi, sillä kumpaistakin voi pitää lähinnä merkkinä työmarkkinoille
pyrkimisenä. Taiteilijan ei myöskään edellytetä luopuvan ammattitaitonsa ylläpitämiseksi
tarvitsemistaan tarvikkeista, välineistä tai tavanomaisesta teosvarastostaan ollakseen oikeutettu työttömyysetuuteen.175
Kun työ on päättynyt ja muut edellytykset täyttyvät, saa taiteilija toistaiseksi voimassa
olevan lausunnon, jonka perusteella hänelle maksetaan työttömyysturvaa. Taiteilijalla on
aina ilmoitusvelvollisuus, jos hänen etuuden saamiseen vaikuttavat olosuhteensa muuttuvat,
esimerkiksi kun hän aloittaa taiteellisen työn tekemisen. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeis-

173 Työttömyysturvalain 2 luvun 13 §:n ammattisuojasäännöksen mukaan työnhakija voi menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana
kieltäytyä työstä, jota ei voida pitää hänen ammattitaitonsa huomioon ottaen hänelle sopivana.
Kieltäytymisoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli työnhakijan työssäkäyntialueella ei työvoimaviranomaisen arvion mukaan ole kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana osoitettavissa
hänen ammattitaitonsa huomioon ottaen hänelle sopivaa työtä.
174 HE 92/2008 vp, s. 49.
175 HE 92/2008 vp, s. 49–50. Ks. myös Työ- ja elinkeinoministeriön ohje taiteilijoiden ja
tieteentekijöiden työttömyysturvan työvoimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä erityiskysymyk
sistä dnro 745/023/2009.
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tus jättää kuitenkin epäselväksi, milloin taiteellisen työn tekemisen voi tarkalleen ottaen katsoa alkavan. Riittäkö siihen se, että aloittaa työskentelyn työhuoneella tai teosmyynnin?
Pidän ongelmallisena sitä, että tulkintariski on tällä hetkellä jätetty puhtaasti taiteilijalle,
jolta voidaan periä virheellisesti maksettu työttömyysturva jälkikäteen takaisin. Erityisen
ongelmallinen tilanne on silloin, kun päätoimisen työskentelyn on katsottu päättyneen puhtaasti taiteilijan oman ilmoituksen perusteella. Tässä tilanteessa taiteilijan työttömyysturvaa
tarkastellaan viimeistään neljän kuukauden kuluttua sen maksamisen alkamisesta uudelleen
sen arvioimiseksi, tekikö taiteilija tuona aikana omaa työtä vai oliko hän tuon ajan työtön.
Tässäkin tilanteessa tulkintariski on taiteilijalla, jonka olisi kyettävä itse arvioimaan, työllistyikö hän mainittuna aikana omassa taiteellisessa työssään vai ei.
Myöskään sivutoimista omassa työssä työllistymistä ei pidetä esteenä työttömyysetuuden maksamiselle (TyöttömyysL 2:5a). Sivutoimisen työllistymisen kohdalla ei kuitenkaan
käsitteellisesti erotella omassa työssä työllistymistä yrittäjyydestä vaan sen sijaan työttömyysturvalainsäädännössä katsotaan, että omassa työssä työllistyminen katsotaan sivutoimiseksi
samoin ehdoin kuin yritystoiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sivutoimiseksi
katsotaan ensinnäkin sellainen työskentely, jota henkilö on harjoittanut vähintään 10 kuukauden ajan harjoittamansa kyseiseen toimintaan liittymättömän kokoaikatyön rinnalla.
Toisekseen sivutoimiseksi voidaan katsoa sellainen toiminta, jonka vaatiman työmäärän
voidaan muutoin päätellä olevan niin vähäinen, ettei se ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. Taiteilijoiden kohdalta on työttömyysturvan saamisedellytysten soveltamisohjeissa vielä erikseen huomautettu, että sellaisen taiteilijan, joka on jatkuvasti työllistynyt
osittain palkkatyössä ja osittain omassa työssään, kohdalla omassa työssä työllistymistä on
pidettävä sivutoimisena, jos palkkatyössä on säännöllisiä esimerkiksi opetustyön jaksottumisesta johtuvia katkoja176.
Kuvataiteilijoiden keskuudessa usean työn yhtäaikainen tekeminen on erittäin tyypillistä. Käytännössä siitä myös seuraa se, että useimmiten ammattikuvataiteilija harjoittaa
työllistyessään useaa työtä sivutoimisesti, eräänä niistä omaa kuvataiteellista työtään, muttei
välttämättä ajankäytöllisistä tai työmarkkinoiden rakenteellisista syistä ainoatakaan töistä
päätoimisesti – sanan työvoimapoliittisessa merkityksessä. Hänen kohdallaan työttömyysturvajärjestelmään vanhastaan rakentunut ja muun muassa edellä käsitellyssä sivutoimisen
työllistymisen määrittelyssä käytetty ideologia kokopäiväisestä päätoimesta ja sitä täydentävästä sivutoimesta ei toimi hyvin, sillä päätoimen ja sivutoimen sijaan hänellä on vain monta
toimea, joista yhtään ei voida pitää varsinaisena päätoimena.
Taiteen edistämisen periaatteen pohjalta tapahtuva työttömyysturvan saamisedellytysten tulkinta edellyttääkin nähdäkseni sitä, että useasta työstä työllistyessään elantonsa
hankkineen kuvataiteilijan kohdalla arvioidaan ensisijaisesti sitä, onko käsillä sellaisia perusteita, joiden avulla voidaan päätellä taiteellisen toiminnan vaatiman työmäärän olevan niin
vähäinen, ettei se ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. Tällöin huomiota ei

176 Työ- ja elinkeinoministeriön ohje taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvan työvoima
poliittisiin edellytyksiin liittyvistä erityiskysymyksistä dnro 745/023/2009.
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siis niinkään kiinnitetä siihen, onko hän työllistynyt 10 kk:n aikana jossakin muussa työssä
kokoaikaisesti.177
Erään erityiskysymyksen kuvataiteilijoiden työllistymisen arvioinnissa muodostaa vielä
työskentely- eli elinkustannusapurahalla tapahtuva työllistyminen. Työttömyysturvalainsäädännössä on nimittäin omaksuttu käytäntö, jossa tällaisella apurahalla työllistymistä ei
pidetä työllistymisenä työmarkkinoilla vaan sen sijaan niin sanottuna hyväksyttävänä syynä
olla poissa työmarkkinoilta (TyöttömyysL 2:11.2). Koska apurahanmyöntäjä voi useinkin
määrätä apurahapäätöksen yhteydessä, ettei apurahansaaja saa pitää apurahakautenaan palkattua tehtävää178, on tämä otettava asianmukaisesti huomioon arvioitaessa taiteellisessa
työssä työllistymisen sivutoimisuutta apurahakauden päättyessä. Oikeusvarmuuden kannalta on valitettavaa, ettei työttömyysturvan saamisedellytyksiä koskevissa soveltamisohjeissa käsitellä lainkaan apurahakauden vaikutusta sivutoimisen työllistymisen arviointiin179.
Edellä kuvattujen työllistymisen päättymiseen liittyvien työttömyysturvan yleisten
saamisedellytyksien täyttyessä kuvataiteilija tulee oikeutetuksi tarveharkintaiseen työttömyyden aikaisen perusturvan takaavaan työmarkkinatukeen. Tarveharkintaisuus merkitsee
tällöin ennen kaikkea sitä, että työmarkkinatuen määrää määriteltäessä otetaan huomioon
työmarkkinatuen hakijan omat tulot sekä hänen puolisonsa tulot siltä osin kun ne ylittävät
laissa säädetyn suhteellisen alhaisen euromäärän kuukaudessa (TyöttömyysL 7:6–7).
Työttömyysturvalakiin otetun erityissäännöksen mukaan työmarkkinatuki maksetaan
kuitenkin ilman tarveharkintaa työttömyysturvan peruspäivärahan suuruisena 130 ensimmäisen työttömyyspäivän ajalta sellaiselle taiteilijalle, joka on ennen työttömyyden alkamista ollut MYEL-vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvana työskentelyapurahansaajana yhteensä 24 kuukautta lähinnä edellisen 48 kuukauden aikana (TyöttömyysL 7:8.4)180.
Säännös kompensoi sitä, että apurahalla työskentelyä pidetään jo edellä kuvatulla tavalla työmarkkinoilta poissaolona eikä se kerrytä oikeutta työttömyyspäivärahaan (ks. TyöttömyysL
2:11).
Tarveharkintaa ei sisälly myöskään työttömyysvakuutuksen takaamaan peruspäivärahaan, eikä tietyn jo saavutetun ansiotason ylläpitoon tähtäävään ansioon suhteutettuun
työttömyyspäivärahaan. Työttömyysturvan peruspäiväraha ja ansiosidonnainen päivä177 Työ- ja elinkeinoministeriön ohje taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvan työvoima
poliittisiin edellytyksiin liittyvistä erityiskysymyksistä dnro 745/023/2009 tarjoaa kuitenkin
hyvin vähän ratkaisukäytäntöä yhdenmukaistavia kriteerejä tämäntyyppiselle arvioinnille, mikä
on oikeusvarmuuden näkökulmasta valitettavaa. Tiedossani ei ole asiaa koskevaa soveltamis
käytäntöä.
178 Esim. taiteilija-apurahaL 4c §.
179 Ks. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvan työ
voimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä erityiskysymyksistä dnro 745/023/2009.
180 Mainitun 130 työttömyyspäivän laskeminen aloitetaan alusta, kun henkilö on työmarkkina
tukioikeuden alkamisen jälkeen uudelleen täyttänyt mainitun vakuutusehdon. Jos henkilö
sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten
opintojen, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan
hyväksyttävän syyn johdosta on estynyt olemasta työmarkkinoilla, edellä mainittua 48 kuukauden
tarkastelujaksoa pidennetään vastaavasti, kuitenkin enintään seitsemän vuotta. (TyöttömyysL
7:8.4)
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raha edellyttävät kuitenkin työmarkkinatuen saamisedellytysten täyttymisen lisäksi muun
muassa työttömyyttä edeltäneen työskentelyn riittävää säännöllisyyttä, ja ansiosidonnainen
päiväraha vielä lisäksi työttömyyskassan jäsenyyttä ja sen jäsenmaksujen maksamista.
Päästäkseen peruspäivärahan piiriin omassa työssä työllistyvän kuvataiteilijan on täytettävä yrittäjän työssäoloehto (TyöttömyysL 5:7) eli hänen on oltava lähinnä edellisten 48
kuukauden aikana työskennellyt yhteensä 18 kuukautta181 siten, että hänen yritystoimintaan
verrattava omassa työssään työllistyminen on ollut laajuudeltaan olennaista. Käytännössä
tällä tarkoitetaan sitä, että tuona aikana hänen YEL-vakuutuksensa vuositulon on oltava
ollut vähintään 8520 euroa vuodessa182. Käytännössä se vastaa noin 20 000 euron arvonlisäverotonta nettovuosimyyntiä183, mikä on erittäin korkea summa suhteessa kuvataiteilijoiden
taiteellisen toiminnan tuloihin. Päästäkseen ansiosidonnaisen päivärahan piiriin työ- ja virkasuhteiden ulkopuolella työskentelevän kuvataiteilijan on yrittäjien tapaan lisäksi liityttävä
yrittäjäkassaan ja maksettava sen jäsenmaksua.

4.5.3 Kuvataiteilijan eläketurva
Suomen lakisääteisessä eläkejärjestelmässä yksittäisen ihmisen kokonaiseläketurva muodostuu kansaneläkkeestä ja ansiosidonnaisesta työ- ja yrittäjäeläkkeestä sekä näitä mahdollisesti
täydentävästä takuueläkkeestä. Nämä eläketulonlähteet sovitetaan yhteen siten, että ansioeläkkeiden ylittäessä tietyn summan, ei vähimmäistoimeentulon turvaavia kansaneläkettä ja
takuueläkettä makseta enää lainkaan184. Näin ollen sellainen henkilö, jolla ei ole lainkaan
muuta eläketuloa, saa Suomessa asumaansa aikaan suhteutetun täyden kansaneläkkeen185,
jota useimmiten täydentää takuueläke186 ja eläkkeensaajan asumistuki187.
Ansiosidonnainen eläketurva karttuu pääosin henkilön oman ansiotyön perusteella.
Sen saamisperusteena ovat toisaalta henkilön omat työtulot ja toisaalta henkilön työskentelyaika siten, että elinkaaren eri vaiheessa tehty työ kerryttää kannustavuusperusteisesti
eriävällä tavalla ansioeläkettä. Ansiosidonnainen työeläkejärjestelmä on eriytetty työnanta181 Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta muun muassa ajalla, jonka henkilö
on estynyt olemasta työmarkkinoilla, jos syynä tähän on: 1) sairaus, laitoshoito tai kuntoutus;
2) asevelvollisuus tai siviilipalvelus; 3) päätoimiset opinnot; 4) lapsen syntymä tai enintään
3-vuotiaan lapsen hoito; 5) apurahakausi; 6) muu näihin verrattava hyväksyttävä syy.
(TyöttömyysL 5:7)
182 Työttömyysetuuksien saamisedellytyksistä 30.8.2004 annettu työministeriön ohje O/12/2004
TM.
183 Ks. Eläketurvakeskuksen ohjeet yrittäjän työtulon määrittämiseksi vuodesta 2011 alkaen niihin
liittyvine asiakirjoineen kohdasta 9231 Ta Suomen Taiteilijaseura.
184 Kansaneläkelaki (568/2007) 20 §, laki takuueläkkeestä (703/2010).
185 Kansaneläkkeen perustana ovat henkilön 16–64-vuotiaana Suomessa asumat vuodet (Kansan
eläkeL 20 §).
186 Takuueläkkeen saamisperusta on kytketty eräiden toisten eläkkeiden saamisperusteisiin (laki
takuueläkkeestä 7 §), sillä sen tarkoituksena on varmistaa eri eläkejärjestelmien tuottaman yhtei
sen eläketulon nouseminen tietylle vähimmäistasolle.
187 Eläkkeensaajan asumistuesta säädetään siitä annetussa laissa 571/2007.
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jatyyppikohtaisiin eläkelakeihin188. Omassa työssään työllistyvä kuvataiteilija kuuluu omassa
työssään työllistymisen aikana lähtökohtaisesti yrittäjän eläkelain (YEL, 1272/2006) piiriin,
sillä lakia sovelletaan ansiotyötä ilman työ- tai virkasuhdetta tekeviin henkilöihin lukuun
ottamatta maatalousyrittäjiä.
YEL:n soveltamisalaan kuuluvan henkilön on otettava itselleen YEL-vakuutus, jos
hänen yrittäjätoimintansa tai siihen rinnastettava ammattitoimintansa jatkuu vähintään
neljä kuukautta ja hänen tästä toiminnasta saamansa YEL-vuosityötulon voidaan arvioida
ylittävän laissa säädetty TyEL:n 96.1 §:n mukaisella palkkakertoimella vuosittain tarkistettavan vuosityötulorajan (ks. YEL 4 § ja 89 §). Jos YEL-työtulo jää rajan alle, henkilö voi halutessaan ottaa vapaaehtoisesti YEL-vakuutuksen (YEL 113 §). Tuloverotuksessa kokonaan
vähennyskelpoinen189 YEL vakuutusmaksu on vuodessa noin 20 % vahvistetusta työtulosta.
YEL-työtuloa ei määritellä liikevaihdon tai verotettavan työtulon perusteella, vaan
sen tulisi vastata yrittäjän panosta yritystoiminnassaan. Näin sen tulisi vastata vähintään
sitä palkkaa, mikä yrittäjän työtä tekemään palkatulle ulkopuoliselle maksettaisiin. Kuvataiteilijoiden työtulon arvioinnissa lähtökohdaksi otetaan kuvataiteilijan vuosimyynti, jolla
tässä yhteydessä tarkoitetaan lähtökohtaisesti vain teoskappaleen luovutuksesta saatua tuloa
ilman tekijänoikeuden luovutuksesta tai muutoin tekijänoikeusperusteisesti saatua tuloa,
vähennettynä taiteellisen toiminnan menoilla.
Näin saavutettua nettovuosimyyntiä vastaa tietty Eläketurvakeskuksen ja Suomen Taiteilijaseuran laatimaan taulukkoon pohjautuva yrittäjäeläkkeen perusteena oleva vuosityötulo, jonka eläkelaitos vahvistaa taiteilijan hakemuksesta. Taulukon mukaan esimerkiksi
10 000 euron nettovuosimyynti vastaa 6900 euron vuosityötuloa ja 30 000 euron nettovuosimyynti 11000 euron vuosityötuloa. Lisäksi on huomattava, että jos taiteilijalle on
myönnetty taiteelliseen työskentelyyn apuraha, johon liittyy eläketurva tai jonka perusteella
taiteilija on velvollinen järjestämään itselleen eläketurvan, tämä apuraha otetaan yrittäjän
eläkelain mukaista työtuloa vahvistettaessa vähentävänä tekijänä huomioon kuten vakuutusoikeuden ratkaisusta VakO 3024:2010 ilmenee190:
VakO 3024:2010
Kuvataiteilija oli saanut 16.3.2009 määrältään 8000 euron kuvataiteen näyttöapurahalautakunnan myöntämän työskentelyapurahatyyppisen kuvataiteen näyttöapurahan vuodelle
2009. Apurahan myöntäjä oli ilmoittanut apurahan kestoksi 5 kuukautta. Kuvataiteilija
MYEL-vakuutettiin apurahansaajana ajalle 1.8.2009–31.12.2009. Kuvataiteilija oli ollut
vuodesta 2002 YEL-vakuutettu taiteellisen toimintansa perusteella ja katsoi siten jo maksavansa YEL-vakuutusmaksua siitä samasta kuvataiteellisesta työstä, josta hänet nyt MYEL-

188 Työntekijäin eläkelaki (TyEL, 395/2006), merimieseläkelaki (MEL, 1290/2006), yrittäjän eläke
laki (YEL, 1272/2006), maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL, 1280/2006), valtion eläkelaki
(VaEL 1295/2006), kunnallinen eläkelaki (KuEL 549/2003) ja evankelis-luterilaisen kirkon
eläkelaki (KiEL, 261/2008).
189 Tuloverolain 96 §:n mukaan ellei pakollisia eläkevakuutusmaksuja ole vähennetty elinkeinotulosta,
ne voidaan vähentää henkilökohtaisen tulonlähteen verotuksessa vakuuttamisvelvollisen tai
hänen puolisonsa puhtaasta ansiotulosta.
190 Ks. myös Eläketurvakeskuksen ohjeet yrittäjän työtulon määrittämiseksi vuodesta 2011 alkaen
niihin liittyvine asiakirjoine kohdasta 9231Ta Suomen Taiteilijaseura.
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vakuutettiin. Niinpä hän vaati, että MYEL-vakuutusmaksua muutetaan tai alennetaan apurahakaudelta.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hyväksyi vaatimuksen ja vapautti kuvataiteilijan MYEL-vakuutuksesta. Lautakunnan mukaan kuvataiteilijaa ei voinut pitää sellaisena
maatalousyrittäjien eläkelain 8a §:n mukaisena apurahansaajana, joka saa apurahan yrittäjätoiminnastaan erillistä taiteellista toimintaansa varten. Vakuutusoikeus kumosi työeläkeasioiden
valituslautakunnan ratkaisun ja hylkäsi kuvataiteilijan valituksen. Vakuutusoikeuden mukaan
lain esitöistä ilmeni, ettei apurahatuloa voi laskea osaksi YEL-vakuutuksen perusteena olevaa työtuloa. Näin apurahansaaja on vakuuttamisvelvollinen saamansa työtulon perusteella
YEL:n mukaisesta yrittäjätoiminnasta ja saamansa apurahan perusteella MYEL:n mukaisesti.

Apurahalla työskentely ei näin ollen kuulu YEL:n piiriin191. Sen sijaan se on kuulunut vuoden 2009 alusta lähtien maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL, 1280/2006) mukaisen eläketurvan piiriin siltä osin, kun apurahalla työskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä
kuukautta ja apurahan suuruus vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna on vähintään maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen työtulon alarajan suuruinen192. Mikäli apuraha sisältää sekä
työskentelyyn että kuluihin myönnetyn osuuden, vähennetään apurahasta kuluihin tarkoitettu osuus ja eläkevakuutus määräytyy tällöin apurahan työskentelyyn tarkoitetun osuuden
perusteella (MYEL 21a §).
MYEL-vakuutusmaksu lasketaan apurahansaajan saaman apurahan määrään perustuvan MYEL-työtulon perusteella. Maksuprosentti riippuu apurahansaajan iästä ja MYELtyötulon määrästä ollen noin 10–22 % apurahan suuruudesta.
MYEL-vakuutusmaksu on YEL-maksun tapaan vähennettävissä verotuksessa. Käytännössä maksun vähentäminen voi olla kuitenkin toisinaan vaikeaa, sillä pelkästään verotonta
apurahaa nauttivalla taiteilijalle, jonka apurahakauden aikaisen työskentelyn palkallisessa
toimessa tai virassa apurahanmyöntäjä on useimmiten kieltänyt193, ei välttämättä ole tai kiellosta johtuen edes saa olla sellaisia verotettavia tuloja, joihin vähennys voitaisiin kohdistaa.
Näin ollen eläkevakuutusmaksurasitus voi kohdistua apurahataiteilijoihin muita tulonsaajia
rankempana ottaen huomioon se, ettei puhtaasta ansiotulosta tehtävä eläkevakuutusmak-

191 Itse asiassa pitkään se ei kuulunut minkään eläkelain soveltamisalaan lukuun ottamatta valtion
viisivuotisiin taiteilija-apurahoihin ja jo vuonna 1995 lakkautettuihin valtion viisitoistavuotisiin
taiteilija-apurahoihin liittynyttä täysin valtionvaroista kustannettua eläketurvaa. Vuosina
1981–2008 näitä apurahoja saaneiden eläketurva järjestetään näillä apurahoilla tapahtuneen
työskentelyn osalta edelleen siten kuin taiteilija-apurahalain 3b–3e §:issä säädettiin sellaisina
kuin pykälät olivat laeilla 947/1981 ja 143/1995 muutettuina. Säännösten mukaan valtion
viisitoistavuotisen ja viisivuotisen taiteilija-apurahan kerryttämä eläke on 11/60 prosenttia
apurahasta jokaiselta eläkeajaksi luettavalta täydeltä kuukaudelta.
192 TyEL:n 96.1 §:n mukaisella palkkakertoimella vuosittain tarkastettava MYEL:n 8b §:n mukainen
apurahansaajan vuotuinen työtulo alittaa valtion taiteilija-apurahan neljän kuukausierän määrän.
193 Taiteilija-apurahalain 4c §:n mukaan valtion taidetoimikunta voi kieltää valtion taiteilijaapurahan saajalta palkatun tehtävän pitämisen apurahakauden aikana, kuten säännönmukaisesti
tapahtuukin. Myös yksityiset säätiöt asettavat usein apurahan maksamisen ehdoksi sen, ettei
apurahansaajalla ole apurahakauden aikana palkattua tehtävää. Esimerkiksi Suomen kulttuuri
rahaston apurahaa nauttiva saa hoitaa palkattua tehtävää apurahakauden aikana vain sen verran,
että se vastaa 25 %:n osuutta kokoaikatyöstä.
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suvähennys voi synnyttää tuloverotuksessa ansiotulolajin tappiota (TVL 96 §, TVL 118.2
§)194. Tilanne on taiteen edistämisen periaatteen kannalta ongelmallinen.
**
Kansaneläkkeen, takuueläkkeen ja edellä käsiteltyjen ansioeläkkeiden avulla karttuvaa lakisääteistä eläketurvaa täydentävät valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet, joiden tarkoituksena
on kompensoida taiteilijoiden eläkekertymän pienuutta. Vuoden 1993 alkuun saakka taiteilijaeläkkeissä yhdistyi kaksi piirrettä. Toisaalta eläkkeitä myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta taiteellisesta toiminnasta ja toisaalta eläkkeen suuruus määräytyi hakijan taloudellisen
aseman mukaan. Vuonna 1992 järjestelmää kuitenkin muutettiin siten, että hakijan taloudellinen tilanne oli vastedes otettava huomioon kaikissa eläkepäätöksissä (VNp 974/1992).
Valtioneuvoston päätöksen ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (VNp 75/1974, muut.
VNp 929/1984 ja VNp 974/1992) mukaan Suomessa pysyvästi asuvalle tai asuneelle 60
vuotta täyttäneelle tai erityisestä syystä nuoremmallekin taiteilijalle voidaan myöntää tunnustukseksi hänen ansiokkaasta toiminnastaan luovana tai esittävänä taiteilijana ylimääräinen taiteilijaeläke sen mukaan, kun valtion tulo- ja menoarviossa on tähän tarkoitukseen
varattuja määrärahoja. Opetusministeriö myöntää eläkkeen kuultuaan taiteen keskustoimikuntaa ja ottaen eläkettä myöntäessään huomioon hakijan varallisuusaseman sekä hänen toimeentulomahdollisuutensa195.
Valtion talousarvioon on viime vuosina varattu 35 täyttä taiteilijaeläkettä vastaava määräraha uusien taiteilijaeläkkeiden myöntämiseen196. Kirjallisuuden alalla ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä täydentää kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahajärjestelmään sisältyvä
mahdollisuus jakaa osa määrärahoista avustuksina iäkkäille ja sairaille kirjailijoille ja kääntäjille197. Muilla taiteenaloilla – kuten esimerkiksi kuvataiteessa – vastaavaa sosiaalisista syistä
myönnettävää avustustyyppistä tukimuotoa ei ole.

194 Tätä kompensoi kuitenkin jossakin määrin se seikka, että eläkevakuutusmaksuvähennys voidaan
tehdä niin vaadittaessa tulonsaajan itsensä verotuksen sijaan hänen puolisonsa verotuksessa
(TVL 96 §). Ks. Andersson & Linnakangas 2006, s. 406–407.
195 Eläke myönnetään hakijan muut eläketulot huomioiden joko valtion entisen A14 palkkausluokan
mukaista täyttä eläkettä vastaavana täytenä eläkkeenä tai siitä puolet olevana osaeläkkeenä
196 Ks. Valtion talousarvion luokka 28.50.16
197 Lain eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (236/1961) 2 §:n
mukaan kirjastoapurahoista jaetaan avustuksina 8 prosenttia iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille,
jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja erityisissä tapauksissa kirjailijoille ja kääntäjille,
jotka sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Nämä
avustukset ovat tosin menettäneet kirjastoapurahajärjestelmän historian aikana merkitystään ja
niihin käytettyä jakosummaa on laskettu aikojen kuluessa (ks. Rautiainen 2008b, s. 54–55).
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4.6 Kuvataiteellista toimintaa edistävän sääntelyn vaikutukset ja
kehittäminen
4.6.1 Sääntelyn vaikutukset
Taiteellista toimintaa edistävän lainsäädännön ensisijaisena tarkoituksena on luoda yhteiskuntaan sellaiset materiaaliset puitteet, joissa ammattimainen taiteellinen toiminta on mahdollinen siten, ettei taiteilijan tarvitse ainakaan ensisijaisesti valita taiteellisen ilmaisunsa
muotoja, sisältöjä tai välineitä materiaalisen niukkuuden pakottamana. Näiden materiaalisten esteiden purkamisen näet nähdään olevan tärkeää niin taiteilijoille itselleen kuin myös
yhteiskunnan optimaalisen kehittymisen tarvitsemalle taiteellisten ilmaisusisältöjen moninaisuuden esiintymiselle.
Näitä tavoitteita voidaan toteuttaa monin eri keinoin käyttäen suoria ja välillisiä taiteellisen toiminnan edistämisinstrumentteja. Erilaisten edistämisinstrumenttien käyttö liittyy kiinteästi kulloiseenkin yhteiskunnalliseen kontekstiin sekä eri yhteiskuntien erilaisiin
käsityksiin valtion ja yksityisten tehtäväpiireistä198. Pohjoismaisessa taiteilijapolitiikassa on
perinteisesti korostettu etenkin kirjallisuuden ja kuvataiteen kaltaisten vapaiden taiteiden
alueella apurahaperusteisten taiteen edistämisinstrumenttien suurta vaikutusta taiteilijoiden
työedellytysten luomisessa ja aivan viimeaikoihin saakka esimerkiksi tekijänoikeusperusteisten ja verotuksellisten tuki-instrumenttien vaikutukset on nähty vähäisempinä.
**
Valtion apurahoilla onkin ollut vuosikymmeniä merkittävä rooli kuvataiteilijoiden tulonmuodostuksessa. Sari Karttusen tutkimuksen mukaan vuonna 1984 15 % suomalaisista
kuvataiteilijoista sai valtion apurahoja199, Kaija Rensujeffin tutkimuksen mukaan vuonna
2000 vastaava luku oli 29 %200, ja tämän tutkimuksen yhteydessä toteutetun kyselyn mukaan
vuonna 2009 valtion apurahoja sai 35 % ammattikuvataiteilijakunnasta.

198 O’Hagan 1998, s. 13.
199 Karttunen 1988, s. 78. Tutkimuksessa kuvataiteilijaksi luokiteltiin kuvataiteilijamatrikkelissa
1986 mainitut taiteilijat, ammatillisista kuvataideoppilaitoksista vuosina 1979–1983 valmistu
neet ja valtion apurahaa kuvataiteelliseen toimintaan vuosina 1975–1984 saaneet henkilöt.
Tutkimuksen mukaan Suomen taiteilijaseuran jäsenliittojen jäsenistä 26 % sai valtion apurahaa
vuonna 1984.
200 Rensujeff 2003, s. 57. Tutkimuksessa kuvataiteilijaksi luokiteltiin valtion taidetoimikunnilta
kategoriasta ”kuvataide” tukea saaneet henkilöt sekä Suomen taiteilijaseuran jäsenliittojen
jäsenet lukuun ottamatta Muu ry:n ja Valokuvataiteilijoiden liiton jäseniä. Kuvataiteilijaksi ei
ole kuitenkaan luokiteltu niitä edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvia, jotka voidaan taiteilijaammattinsa perusteella sijoittaa myös kuvataiteen lisäksi jollekin toiselle taiteen alalle, sillä he
kuuluvat tutkimuksessa monialaisten taiteilijoiden luokkaan.
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Koska kuvataiteilijakunta on kussakin mainitussa tutkimuksessa määritelty hieman eri
tavoin, ei luvuista voi vetää kovinkaan pitkälle vietyjä johtopäätöksiä201. Luvuista voinee
lähinnä todeta sen, että vaikkakin useat kuvataiteilijat saavat valtion apurahoitusta merkittävä osa kuvataiteellisesta toiminnasta tapahtuu Suomessa ilman sitä. Näin ollen valtion
apurahoituksella ei ole kuvataidekentällä Suomessa aivan samanlaista työskentelyn lähes
jatkuvaa ”perusturvaa” luovaa vaikutusta kuin sillä on kirjallisuuden alalla, jossa valtion taiteilija-apurahoja ja kohdeapurahoja täydentävät työskentelyapurahatyyppiset kääntäjien ja
kirjailijoiden kirjastoapurahat, joita saa noin 80 % hakijoista202.
Kuvataiteen alalla taloudellisesti merkittävimmässä roolissa valtion apurahoituksessa
ovat erityyppiset työskentelyapurahat. Viime vuosina kokovuotista taiteilija-apurahaa203 on
nauttinut vuosittain noin 55–70 kuvataiteilijaa204 ja puolivuotista taiteilija-apurahaa tai siihen euromäärältään vertautuvaa kuvataiteen näyttöapurahaa on viime vuosina vastaavasti
vuosittain nauttinut noin 95–110 kuvataiteilijaa205.
Tätä tutkimusta varten toteutetussa kyselyssä valtion työskentelyapurahaa sai 22 %.
Kyselyn perusteella näillä valtiolta työskentelyapurahaa saaneilla kuvataiteilijoilla valtion
apurahoitus muodostaa pääsääntöisesti heidän merkittävimmän yksittäisen tulonlähteensä,
joskin heillä on melko tyypillisesti lisäksi myös muita apurahatuloja sekä taiteellisen toiminnan tuloja. Heidän yhteenlasketun työtulonsa ja apurahatulonsa mediaani ennen taiteellisen
toiminnan menojen vähentämistä oli 29000 € (keskiarvo 41108 €), mistä valtion apurahoitus muodosti 48 % (keskiarvo 29 %)206.
On sinänsä kiintoisaa, että valtion työskentelyapurahaa saaneiden taiteilijoiden joukkoon sijoittuivat kyselyn perusteella kaikkein suurituloisimmat kuvataiteilijat. Työskentelyapurahan saajilla oli runsaasti tuloja niin taiteellisesta toiminnasta kuin siihen liittyvästä
toiminnasta (esimerkiksi taideopettajan työstä). Samaten on merkille pantavaa, että valtion
työskentelyapurahaa saaneiden joukossa taiteellisen toiminnan kulut olivat merkittävästi
suuremmat kuin ilman valtion työskentelyapurahaa työskennelleiden joukossa. Valtion

201 Johtopäätöksien tekemistä vaikeuttaa lisäksi se, että valtion apurahoituksen muodot ovat
muuttuneet 1980-luvulta nykypäivään tultaessa siten, että tänä päivänä tukijärjestelmään kuuluu
huomattavasti enemmän erityyppisiä kohdeapurahoja, joita on käsitelty edellä apurahaperusteisen
taiteen edistämislainsäädännön yhteydessä.
202 Jokinen 2010, s. 35.
203 Vuonna 2009 verottoman apurahan suuruus oli 18400 € (Henkilöverotuksen käsikirja 2010, s.
394).
204 Luku perustuu valtion taidehallinnon HARAVA-rekisterin tietoihin apurahapäätöksistä
vuosilta 2005–2009 ja sisältää valtion taidehallinnon kategorioihin kuvataide, valokuvataide ja
mediataide kuuluneet apurahapäätökset.
205 Luku perustuu valtion taidehallinnon HARAVA-rekisterin tietoihin apurahapäätöksistä vuosilta
2005–2009 ja sisältää vuosiapurahojen osalta valtion taidehallinnon kategorioihin kuvataide,
valokuvataide ja mediataide kuuluneet apurahapäätökset. Näyttöapurahojen osalta luku sisältää
näyttöapurahan saajat lukuun ottamatta taidehallinnon kategoriaan muotoilu kuuluvia apuraha
päätöksiä. Puolivuotiset työskentelyapurahat on jaettu pääsääntöisesti näyttöapurahoina.
206 Tässä tutkimuksessa apurahatulo lasketaan sellaisenaan yhteen muiden tulojen kanssa. Näin
saatu yhteistulo ei ole täysin vertailukelpoinen Rensujeffin (2003) tutkimuksessa käytetyn
konstruoidun kokonaistulon kanssa.
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työskentelyapurahaa saaneiden taiteellisen toiminnan kulujen mediaani oli 8800 € vuodessa (keskiarvo 14583 €), kun ilman taiteilija-apurahaa työskennelleillä mediaani oli 3620
€ vuodessa (keskiarvo 5636 €). Sinänsä elinkustannusten kattamiseen tarkoitettu työskentelyapurahoitus näyttäisikin mahdollistavan tosiasiassa myös taiteellisen toiminnan menojen kasvattamista, sillä kyselyaineiston perusteella edellä valtion taiteilija-apurahojen osalta
kuvaamani ilmiö toistuu aineistossa myös verrattaessa säätiöiden vuosiapurahoja saavia niitä
saamattomiin.
Muuta apurahoitusta kuin työskentelyapurahaa valtiolta saaneilla valtion apurahoitus
on kyselyn perusteella enemmän täydentävän rahoituksen roolissa. Heidän yhteenlasketun
työtulonsa ja apurahatulonsa mediaani ennen taiteellisen toiminnan menojen vähentämistä
oli 27300 € (keskiarvo 18344 €), mistä valtion apurahoitus muodosti 8 % (keskiarvo 10 %).
Muuta valtion taiteilijatukea kuin työskentelyapurahoja saaneiden kuvataiteilijoiden tulot
ovat siis valtion työskentelyapurahoja saaneiden tuloja alhaisemmat. Tästä huolimatta tämän
ryhmän tulotaso on kuitenkin korkeampi kuin täysin ilman valtion taiteilijatukea jääneiden
tulotaso. Heidän yhteenlasketun työtulonsa ja apurahatulonsa mediaani ennen taiteellisen
toiminnan menojen vähentämistä oli 13500 € (keskiarvo 16200 €207).
Valtion taiteilijatukea koskevissa tutkimuksissa on todettu, että valtion työskentelyapurahoituksen taloudelliset vaikutukset ulottuvat taiteellisen toiminnan sisältöön. Esimerkiksi
vuodelle 2006 kielteisen valtion taiteilija-apurahapäätöksen saaneiden kuvataiteilijoiden
joukossa kielteinen päätös johti tyypillisesti näyttelymäärän vähenemiseen, halvempien
materiaalien käyttöön ja kansainvälisten kontaktien harvenemiseen208. Tutkimuksessa eräs
kuvataiteilija tiivisti kielteisen työskentelyapurahapäätöksen vaikutukset seuraavasti:
”Materiaalihankinta vaikeutui. Luovuin pronssiveistosten tekemisestä sekä gallerianäyttelyn
pitämisestä Helsingissä.”209

Apurahajärjestelmän piirissä työskentelemään tottuneilla apurahatta jääminen voikin laukaista negatiivisen kierteen, jossa esimerkiksi lisääntyneen ei-taiteellisen työskentelyn kautta
aiempaa vähäisempi taiteelliseen työskentelyyn jäävä aika johtaa töiden laadun heikkenemiseen ja lopulta uusien apurahojen saantimahdollisuuksien heikkenemiseen. Sari Karttusen
tekemässä nuoria kuvataiteilijoita koskeneessa tutkimuksessa eräs haastatelluista pohti tätä
seuraavasti:
”[H]eti, jos yrittää tehdä jotain muuta työtä siinä sivussa, niin työt kärsii, ja sit kun työt kärsii,
ei pääse enää näyttelyihin, ja sit siitä tulee semmonen…”210

Ei olekaan ihme, että taiteilija-apurahoitusta koskevissa tutkimuksissa on todettu apurahoihin latautuvan myös huomattavia henkisiä vaikutuksia. Valtion apurahoitukseen liittyy
suuri meriittiarvo ja ruotsalaistutkimusten mukaan etenkin valtion pitkäaikaisen työskentelyapurahan saamisen on katsottu luovan sellaisia mahdollisuuksia työrauhaan ja taiteelliseen
207 Tässä ryhmässä keskiarvoa suhteessa mediaaniin nostavat erityisesti sellaiset taiteilijat, joilla on
säätiöltä saatu kokovuotinen työskentelyapuraha (tavallisesti 21000 €).
208 Rautiainen 2008a, s. 38.
209 Rautiainen 2008a, s. 39.
210 Karttunen 2009, s. 125.
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työhön syventymiseen, jotka ovat lisänneet niin taiteilijan itseluottamusta uudentyyppisten
taiteellisten valintojen tekemiseen kuin hänen taiteellisen työnsä tuottavuutta211.
Näiden myönteisen apurahapäätöksen tuottamien positiivisten vaikutusten kääntöpuolena on toki kielteisten apurahapäätösten masentava, ahdistava ja lannistava vaikutus.
Tämäntyyppisiä henkisiä vaikutuksia kuvaa hyvin erään kuvataiteilijan vastaus vuodelle
2006 kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen saaneita koskevassa kyselytutkimuksessa:
”Hylätty apuraha-anomus on tavallaan epäluottamuslause – ja kun hylkäys toistuu useampana
vuonna, se ei voi olla vaikuttamatta itsetuntoon. Kielteinen päätös herättää kyseenalaistamaan
oman työn arvoa ja mielekkyyttä.”212

Näiden havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että valtion apurahoituksella on sitä saavien
piirissä merkittävä taiteellista toimintaa edistävä vaikutus, joka liittyy niin materiaalisten
kuin henkisten edellytysten kohentumiseen. Samalla se toimii myös merkittävänä taidemaailman sisäisten luokitusten tuottajana ja ainakin jossakin määrin hillitsee sellaista taiteellista
ilmaisua, jota ei taidemaailman piirissä pidetä apurahoittamisen arvoisena. Näin sen taidetta
edistävä vaikutukseen sisältyy antinomia: edistäessään taiteellisten ilmaisujen moninaisuuden olemassaoloa se voi myös suuntautua taiteellisten ilmaisujen moninaistumista vastaan.
**
Tekijänoikeuksien talousvaikutukset näyttäytyvät hyvin eri tavoin taiteilijaprofiililtaan erilaisille kuvataiteilijoille. Edes tietyn ilmaisumuodon sisällä tekijänoikeus ei näyttäydy välttämättä samalla tavalla. Siinä missä sanomalehtisarjakuvan tekijälle tekijänoikeusjärjestelmä
näyttäytyy toimeentulon kannalta merkittävänä instrumenttina, niin rajatun edition yksittäisiä kokeellisia albumeja valmistavalle sarjakuvan tekijälle tekijänoikeuksilla on tyypillisesti
vain vähän taloudellista merkitystä. Niinpä vaikka eräille kuvataiteilijoille tekijänoikeudella
on selviä talousvaikutuksia, valtaosalla kuvataiteilijoista tekijänoikeuslainsäädäntöön pohjautuvat tulot jäävät olemattomiksi tai ainakin hyvin niukoiksi.
Tämän tutkimuksen yhteydessä toteutetun kyselyn perusteella varsinaisia tekijänoikeustuloja on vain 17 %:lla kuvataiteilijoista ja heidänkin tekijänoikeustulonsa ovat melko
vaatimattomat (mediaani 150 €, keskiarvo 292 €, maksimi 1400 €). Taidemuotokohtainen
vaihtelu on kuitenkin erittäin suurta. Siinä missä yksikään taidemaalari ei ilmoittanut tekijänoikeustuloja, niin kuvanveistäjistä niitä ilmoitti 44 %, valokuvataiteilijoista 36 % ja taidegraafikoista 32 %. Valtaosalla raportoidut tekijänoikeustulot olivat joko näyttely- tai toisintamiskorvauksia. Jälleenmyyntikorvaustuloista raportoi vain pari taiteilijaa.
Samantyyppisen kuvan saa myös Kuvaston vuotta 2009 koskevista tilitystiedoista. Niiden mukaan Kuvasto tilitti korvauksia taideteosten jälleenmyynnistä, toisintamisesta (painettu ja sähköinen aineisto) sekä näyttelykorvauksista 1 145 oikeudenhaltijalle siten, että
tilitysten taiteilijakohtainen keskiarvo oli 292,46 euroa.213

211 Avveckling av inkomst garantier för konstnärer 2010, s. 6.
212 Rautiainen 2008a, s. 40.
213 Cronberg 2010, s. 21.
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Tekijänoikeusperusteisilla maksuilla katetut AVEKin ja VISEKin apurahat keskittyivät
kyselyn perusteella lähes yksinomaan Muu ry:n jäsenistöön, joista 25 % sai apurahaa jommastakummasta lähteestä. Muiden ammattitaiteilijajärjestöjen jäsenkunnasta vain muutamat yksittäiset taiteilijat raportoivat AVEKin ja VISEKin apurahoista. Näiden apurahojen
kautta on kanavoitu niitä saaneille taiteilijoille keskimäärin 2150 € vuodessa (mediaani 2000
€). Lähes kaikki kyselyn perusteella AVEKin ja VISEKin apurahoja saaneet taiteilijat kuuluivat myös näyttely- ja toisintamiskorvauksia saaneiden taiteilijoiden joukkoon.
**
Apurahaperusteinen taiteen edistäminen liittyy kiinteästi verotukselliseen taiteen edistämiseen apurahatulon verottomuuden kautta. Vaikka apuraha- ja palkintotulon verottomuutta
on suomalaisessa taidepoliittisessa keskustelussa pidetty merkittävänä taiteenedistämisen
instrumenttina, ei sen taloudellisesta merkityksestä ole kuitenkaan empiiristä tutkimustietoa. Verotuksellisten taiteen edistämistoimien tutkimukseen ei ole näet Suomessa kohdistunut samanlaista kiinnostusta kuin suoran taiteilijatuen vaikutuksiin. Tämän vuoksi olen
kerännyt tätä tutkimusta varten toteutetulla kyselyllä sellaiset tiedot taiteilijoiden veronalaisista ja verovapaista tuloista sekä vähennyskelpoisista menoista, että niiden avulla voi karkeasti arvioida apurahatulon verottomuuden talousvaikutuksia ammattikuvataiteilijakunnan
keskuudessa214.
Kyselyn perusteella apurahatulon verovapaudella oli hyvin erityyppisiä talousvaikutuksia. Suurimman hyödyn verovapaudesta saivat tuloverotuksen progressiivisen luonteen
johdosta luonnollisesti ne kokovuotisen taiteilija-apurahan tai enemmän valtion taiteilijatukea saaneet taiteilijat, joilla oli suuret verotettavat tulot, joko teosmyynnistään tai muusta
toiminnastaan. Suurimmillaan kyselyyn vastanneiden taiteilijoiden keskuudessa verovapaudesta koitui 9108 €:n hyöty sellaiselle taiteilijalle, joka nautti valtion kokovuotista työskentelyapurahaa saaden samaan aikaan erittäin suuret muut tulot215. Tälle taiteilijalle apurahatulon verottomuus tuotti siis lähes puolivuotista taiteilija-apurahaa vastaavan hyödyn. Ani
214 Verotuksen konstruointia varten on kerätty tiedot veronalaisista ja verovapaista tuloista,
luonnollisista vähennyksistä ja vähennettävistä eläkevakuutusmaksuista (MYEL-vakuutusmaksu
on laskettu ilmoitettujen apurahatulojen perusteella). Tätä tutkimusta varten toteutetun kyselyn
perusteella tehdyt apurahatulon verovapauden vaikutusta koskevat laskelmat perustuvat vuoden
2009 verotukseen ja niissä on huomioitu verotettavat tulot, niihin kohdistuvat luonnolliset
vähennykset, puhtaasta ansiotulosta tehtävät eläkevakuutusmaksuvähennykset, työtulovähennys,
ansiotulovähennys ja perusvähennys. Koska kyselyn avulla ei selvinnyt luotettavasti, kuuluuko
taiteilija EVL:n vai TVL:n piiriin, niin laskelmat on tehty olettaen, että kaikkia taiteilijoita
olisi verotettu TVL:n mukaan. Verollisten sosiaaliturvaetuuksien vaikutuksia ei ole huomioitu.
Laskelmissa oletetaan, ettei taiteilijalla ole minkäänlaisia verotuksessa huomioitavia edellisiltä
vuosilta siirtyviä eriä ja että heidän ilmoittamiaan luonnollisia vähennyksiä ei jaksoteta.
Laskelmissa on huomioitu ainoastaan valtionvero ja kunnallisvero, jonka suuruudeksi on
laskelmissa oletettu 19 %.
215 Kyseisen taiteilijan teosmyynti oli kyselyn mukaan yli 300 000 euroa ja luonnolliset vähennykset
150 000 euroa. Lisäksi hänellä oli vähäisemmässä määrin muita tuloja ja vähennyksiä (mm. YELvähennys).
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harvan kyselyyn vastanneen taiteilijan tulotaso oli kuitenkaan niin korkea, että he saivat apurahatulonsa verottomuudesta näin suuren hyödyn. Verovapaata apurahaa saaneiden joukossa
apurahatulon verottomuuden tuottaman hyödyn mediaani oli vain 811 € (keskiarvo 2137
€216).
Tuloverolainsäädännön luonnollisista vähennyksistä johtuen pienelle joukolle kyselyyn vastanneista verotonta apurahaa saaneista taiteilijoista apurahatulon verottomuudesta
ei ollut vuoden 2009 verotuksessa minkäänlaista hyötyä, koska heidän vähennyskelpoiset
menonsa olivat kaikki apurahatulot verolliseksi muuntaenkin heidän veronalaisia tulojaan
suuremmat. Toisen pienen joukon kohdalla juuri apurahatulon verottomuus johti vuoden
2009 verotuksessa ansiotulolajin tappioon ja siten kevensi vuoden 2009 verotusta. Molemmissa ryhmissä apurahatulon verottomuudesta on myös hyötyä seuraavien vuosien verotuksessa, sillä ansiotulolajin tappio otetaan huomioon verovuotta seuraavina kymmenenä vuotena (TVL 118 §). Hyödyn määrä on riippuvainen heidän seuraavan vuoden tulotasostaan.
Mitä paremmin he tienaavat seuraavana vuonna, sitä suuremman suhteellisen hyödyn ansiotulolajin tappio tuottaa heidän progressiivisessa verotuksessaan.
Koska apurahatulon verottomuudesta seuraava hyöty ei ole niinkään riippuvainen apurahatulojen suuruudesta vaan sen sijaan pikemminkin muiden tulojen ja vähennyskelpoisten
menojen suuruudesta, vaihteli verovapaata apurahaa saaneen taiteilijan vuoden 2009 verotuksessa saaman hyödyn prosentuaalinen osuus taiteilijan kokonaistuloista voimakkaasti
siten, ettei tämä suhteellinen hyöty ollut sinänsä yhteydessä euromääräiseen hyötyyn. Kyselyn perusteella hyödyn määrä vastasi suurimmillaan viidennestä (20 %) taiteilijan kokonaistuloista mediaanin (6 %) ja keskiarvon (7 %) jäädessä huomattavasti vaatimattomammaksi.
Edelle kuvatun perusteella näyttää siltä, että apurahatulon verottomuudesta on suurin taloudellinen hyöty niille taiteilijoille, jotka kykenevät samanaikaisesti apurahakauden
aikana myymään hyvin taidettaan taidemarkkinoilla. Valtaosalle taiteilijoista apurahatulon
verottomuuden tuottama hyöty jää kuitenkin vähäiseksi. Kiintoisaa on se, että taidemarkkinoilta hyvin teosmyyntituloja saavat taiteilijat saavat myös hyvin valtion kokovuotisia taiteilija-apurahoja ja hyötyvät eniten apurahatulon verottomuudesta. Näin se taiteilijajoukko,
joka jo pärjää hyvin taidemarkkinoilla, on myös se taiteilijajoukko, joka hyötyy eniten apurahajärjestelmästä. Tilannetta ei voi pitää taiteellisten ilmaisujen moninaisuuden edistämisen
kannalta tarkastellen hyvänä.
Näiden johtopäätöksien yleistäminen koko suomalaisen taiteen edistämisjärjestelmän
tasolle osoittaa myös, että apurahatulon verottomuus merkitsee yhteiskunnan taiteen edistämiseen käyttämien resurssien kohdentamista niille taiteenaloille, joiden edustajilla on
apurahalla työskentelyn aikana suurimmat tulot teosmyynnistä tai muusta tulonhankkimistoiminnasta. Käytännössä kuvataiteilijoiden ollessa keskimääräiseltä tulotasoltaan taiteilijakunnan köyhimpiä ja vähätuloisimpia, apurahatulon verottomuuden kaltaisten taiteen edistämisinstrumenttien painottaminen suosii muita taiteenaloja kuin kuvataidetta.

216 Muutamat apurahan verottomuudesta useiden tuhansien eurojen hyödyn saaneet nostavat
keskiarvoa merkittävästi.
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**
Kuvataiteilijoiden alhaisesta tulotasosta johtuen erityyppisillä toimeentuloturvajärjestelyillä, alkaen viimesijaiseksi tukimuodoksi tarkoitetusta toimeentulotuesta, on keskeinen
asema heidän kokonaistulonmuodostuksessaan. Niin tämän kuin aiempienkin tutkimusten
perusteella on selvää, että toimeentuloturvajärjestelmän sisältämillä tulonsiirroilla on merkittävä taiteellista toimintaa mahdollistava tehtävä suomalaisessa taidemaailmassa217. Näin
tapahtuu siitäkin huolimatta, ettei suomalainen toimeentuloturvajärjestelmä virallisesti
pyrikään vailla markkinakysyntää olevan työn edellytysten turvaamiseen vaan päinvastoin
pyrkii ylläpitämään työkykyisen väestön ja työmarkkinoiden kohtaantoa ohjaamalla työkykyistä väestöä sellaiseen työhön, jolla on markkinakysyntää.
Kuvataiteilijalla on Suomessa luonnollisesti lähtökohtaisesti samat oikeudet toimeentuloturvaan kuin muillakin työntekijöillä. Käytännössä toimeentuloturvan saamiseen liittyy
kuitenkin kuvataiteilijoilla huomattavasti ongelmia. Esimerkiksi osaa taiteilijoiden tuloista
ei oteta huomioon ansioperusteisen toimeentuloturvan kertymälaskelmissa, kun muun
muassa tekijänoikeustulot rajautuvat lähes kategorisesti toimeentuloturvan ansioperusteista
osaa kerryttävien tulojen ulkopuolelle. Samaten apurahalla tapahtuva työskentely ei kerrytä
työttömyyspäivärahaoikeutta vaan sen sijaan se huomioidaan vain hyväksyttävänä työmarkkinoilta poissaolon syynä oikeutta työmarkkinatukeen määriteltäessä.
Samalla erilaisten toimeentuloturvaetuuksien yhteensovittaminen heikentää varsinaisten taiteenedistämisinstrumenttien talousvaikutusta. Esimerkiksi vaikka apurahatuloa ei
otetakaan tulona huomioon eräiden ansioperusteisten toimeentuloturvaetuuksien saamisperusteiden laskennassa, se huomioidaan tulona useimpien perusturvaan kuuluvien etuuksien määrää laskettaessa kuten esimerkiksi yleisen asumistuen saajan tulojen määrittelyssä.
Samaten eräissä selvityksissä on havaittu muun muassa sosiaalitoimistojen voivan vaatia toimeentulotukipäätöksenteon yhteydessä, että kohdeapurahaa tulee käyttää elämiseen.218 Selvittäjä Tarja Cronbergin raportissa Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo eräs kuvataiteilija
kuvaa toimeentuloturvaetuuksien yhteensovittamisen ongelmia seuraavasti:
”Yleinen kannustusloukku, joka koskettaa kaikkia kansalaisia, on se että pienikin lisätulo (esimerkiksi satunnainen luento, kokouspalkkio tms.) vähennetään heti asumistuesta. Taiteilijaa
koskettaa työskentelyapurahojen vaikutus asumistukea vähentävänä seikkana. Se voi lohkaista
vaikka puolet apurahasta, samoin voi käydä näyttelykorvausten kanssa. Minua on harmitta-

217 Tämän tutkimuksen yhteydessä toteutetulla lomakekyselyllä kerättiin tietoja taiteilijoiden
vuonna 2009 saamista toimeentuloturvaetuuksista (ks. kyselylomake liitteenä 1). Aihepiiriin
liittyviin kysymyksiin vastattiin kuitenkin siinä määrin heikosti ja epäselvästi, ettei vastauksista
voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Vastauksista saattoi kuitenkin yleisellä tasolla havaita
sen jo aiemminkin tiedossa olleen seikan, että merkittävä osa kuvataiteilijoista saa vuosittain
vähintään yhtä toimeentuloturvaetuutta. Tämän tutkimuksen kokemusten perusteella etuuksien
tarkempien vaikutusten selvittämistä olisi kuitenkin lähestyttävä kyselytutkimuksen sijaan
esimerkiksi rekisteriaineistoihin tukeutumalla.
218 Cronberg 2010, s. 29.
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nut, kun kerrankin on ollut kunnollisia näyttelynjärjestäjiä, jotka ovat halunneet maksaa näyttelymaksua, en ole voinut niitä ottaa vastaan juuri tämän hassun systeemin vuoksi.”219

Cronberg selventää tätä kuvataiteilijan esiintuomaa yleisen asumislisän ja apurahatulon
yhteisvaikutusta seuraavalla esimerkkilaskelmalla, jossa oletetaan 10 000–12 000 euroa vuodessa tienaavan vuokralla asuvan yksinhuoltajataiteilijan saavan 5000 euron työskentelyapurahan220:
Taiteilijan saama työskentelyapuraha ajalle 1.8.2009–31.7.2010
– Apurahasta maksettava MELA-maksu
– Apurahatulon aiheutuma asumislisän pieneneminen
= Taiteilijan käyttöön jäänyt apuraha

5000 €
– 585,58 €
– 1497,60 €
2 917,02 €

Laskelma osoittaa hyvin sen kuinka heikossa taloudellisessa asemassa olevien taiteilijoiden
kohdalla muiden taiteen edistämisinstrumenttien yhdistämisessä toimeentuloturvaan syntyy helposti sellaisia tilanteita, joissa lisääntyneestä tulonmuodostuksesta seuraava toimeentuloturvaan kuuluvien etuuksien määrän lasku syö huomattavan osan apuraha- ja tekijänoikeuslainsäädäntöön pohjautuvien taiteen edistämisinstrumenttien kautta kanavoituneesta
tulosta.
Tämä kertoo hyvin, kuinka ammattimaisen kuvataiteellisen toiminnan edistäminen
onkin Suomessa miellettävissä monin paikoin niin taiteilijapoliittiseksi kuin sosiaalipoliittiseksi kysymykseksi. Taiteen edistämislainsäädännön vaikutuksia taiteilijan materiaalisessa
elinpiirissä on vaikea erottaa sosiaalipoliittisten tulonsiirtojen vaikutuksista, kun kuvataidepolitiikassa taiteilijan aseman parantamisessa taiteellisen työn työedellytysten turvaaminen
yhtyy taiteilijoiden köyhyydestä johtuvien ongelmien hallintaan. Riippumatta siitä kummasta suunnasta toimeentuloturvalainsäädäntöä lähestytään sen kyky vaikuttaa kuvataiteilijoiden taloudelliseen asemaan ja heidän työhönsä liittyvien sosiaalisten riskien hallintaa ei
vaikuta kovin hyvältä.
Edes vuoden 2009 suuri apurahansaajien sosiaaliturvalainsäädännön kokonaisuudistus
ei tuonut tähän parannusta. Ari Aaltosen vuonna 2010 laatimaa Taidemaalariliiton jäsenkuntaa koskeneen selvityksen mukaan apurahansaajien MYEL-vakuuttamisen jälkeenkin
kuvataiteilijakunnan enemmistön eläketurva on pääosin kansaneläkkeen ja sitä täydentävän
takuueläkkeen varassa, sillä heille karttuva ansioeläke jää tasoltaan niin vaatimattomaksi,
ettei sen kautta kanavoituvalla eläketulolla ole käytännön merkitystä. Niinpä tutkimuksen
mukaan kuvataiteilijoiden arvioitu keskimääräinen eläkekarttuma on elinaikakerroin huomioiden vain 563 euroa kuukaudessa, jos eläkeikä on 63 vuotta, ja 602 euroa, jos eläkeikä
on 65 vuotta. Tällöin eläkekarttuma ei yllä edes takuueläkkeen suuruiseksi (685 euroa kuukaudessa vuoden 2010 indeksitasossa).221 Tuloksessa ei sinänsä ole mitään kovin yllättävää,

219 Cronberg 2010, s. 29.
220 Cronberg 2010, s. 29.
221 Aaltonen 2010. Tutkimuksen mukaan arviotu eläkekarttuma vaihtelee huomattavasti ikäryh
mittäin. Siinä missä vanhimpien kuvataiteilijoiden eli1959 tai aiemmin syntyneiden karttuma on
63-vuotiaana arviolta 938 euroa, on nuorimpien eli 1970 tai myöhemmin syntyneiden karttuma
63-vuotiaana vain 375 euroa. Selittävänä tekijänä on elinaikakertoimen vaikutuksen ohella se,
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sillä yleisen toimeentuloturvalainsäädännön instrumentteja käytettäessä on kaikin puolin
odotettavissa, että yksi kaikkein köyhimmistä työtä tekevistä ryhmistä tulee eläkkeelle päästessään olemaan yksi kaikkein köyhimmistä eläkkeensaajien ryhmistä.

4.6.2 Sääntelyn kehittäminen
Apurahalainsäädännön kehittäminen on ollut eräs kuvataiteilijapolitiikan vuosikymmenestä
toiseen säilyneistä kestoaiheista. Jo nykymuotoisen taiteilija-apurahajärjestelmän ensimmäisistä toimintavuosista lähtien kaikkien taiteenalojen piirissä valtion apurahajärjestelmän
ongelmana on jatkuvasti pidetty niin apurahojen riittämätöntä määrää kuin sitä, että apurahajärjestelmä ei ota riittävällä tavalla huomioon eri taiteenalojen erityistarpeita222.
Kuvataiteen osalta apurahalainsäädännön kehittämisestä käytyä keskustelua leimasivat
alkuun pitkäaikaisen työskentelyn turvaamiseen liittyvien tukirakenteiden kehittämistä koskeneet tavoitteet. 1970-luvulla tavoiteltu taiteilijapalkkajärjestelmä poiki 1980-luvun alusta
1990-luvun puoliväliin jaetut 15-vuotiset apurahat, jotka olivat ennen kaikkea kirjallisuuden
ja kuvataiteen tukimuoto223. Niistä luopuminen merkitsi huomattavaa heikennystä kuvataiteilijoiden työskentelyapurahoittamisessa ja aivan viime vuosiin saakka kuvataiteilijoiden
vuosittain saamien työskentelyapurahojen tosiasiallinen määrä jäi alhaisemmalle tasolle kuin
mitä se oli 15-vuotisten työskentelyapurahojen aikaan. Esimerkiksi vuonna 1991 ja vuonna
2006 jaettiin molempina 495 apurahavuotta valtion taiteilija-apurahoja. Kun vuonna 1991
näistä 143 apurahavuotta jaettiin taidehallinnolliseen luokkaan kuvataide kuuluville taiteilijoille, niin vuonna 2006 tuohon luokkaan kuuluville jaettiin vain 123,5 apurahavuotta224.
Tässä valossa ei olekaan mikään ihme, että viime vuodet kuvataidekentällä käyty apurahajärjestelmän kehittämiskeskustelu on suuntautunut jaettavien työskentelyapurahojen määrän
kasvattamiseen.
Vuonna 2009 valmistuneessa visuaalisten alojen taidepoliittisessa ohjelmassa vaaditaan
apurahalainsäädännön kehittämisen osalta visuaalisten taiteiden rahoitukseen tuntuvaa
tasokorotusta: kuvataiteilijoille jaettavien valtion taiteilija-apurahojen kaksinkertaistamista
ja näyttöapurahojen kolminkertaistamista sekä kirjallisuuden alalla jaettavien kirjastoapurahojen jakamista myös valokuvataiteilijoille225. Toteutuessaan esitys merkitsisi sitä, että
noin puolet suomalaisista ammattikuvataiteilijoista olisi valtion työskentelyapurahoituksen
piirissä, nauttien tavallisimmin puolivuotiseen taiteilija-apurahaan vertautuvaa näyttöapurahaa.

222
223
224
225

ettei nuorimmilla ikäluokilla ole lainkaan omasta taiteellisesta toiminnasta karttunutta YELeläkettä. (Aaltonen 2010, s. 3 ja 5.)
Mertanen 2009, s. 336.
Rautiainen 2008b, s. 41–50; Mertanen 2009, s. 337–349.
Rautiainen 2008b, s. 50.
Päin Näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma 2009, s. 19. Samansuuntaisia esityksiä
teki myös taidepolitiikkaa yleisellä tasolla tarkastellessaan opetus- ja kulttuuriministeriön
selvittäjä Tarja Cronberg (2010, s. 44).
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Vaikka suhdeluku vaikuttaa kohtalaisen korkealta, niin kuvataiteen alueella valtion apurahoituksen rooli ei olisi tällöinkään kuitenkaan yhtä merkittävä kuin kirjallisuudessa, jossa
valtion tuella työskenteleminen on taiteellisen toiminnan normaalitila. Esimerkiksi vuonna
2000 kirjailijakunnasta 77 % sai valtion apurahoitusta, joka oli pääsääntöisesti työskentelyapurahamuotoista226.
Kuvataiteilijoille jaettavien apurahojen määrän mitoittaminen on sen tyyppinen taidepoliittinen tarkoituksenmukaisuuskysymys, jota ei voi arvioida oikeudellisesti. Oikeudellisesta näkökulmasta voinee kuitenkin todeta, että apurahajärjestelmän kehittämisen painopisteen pitäminen vapaasti taiteilijan käytössä olevissa työskentelyapurahoissa ohjaavampien
projektiapurahatyyppisten rahoitusmuotojen sijaan on omiaan vahvistamaan taiteellisen
ilmaisun vapautta.
Valtion apurahojen myöntämistä koskevien kriteerien täsmentäminen lainsäädäntöön
on ollut toinen keskeinen apurahalainsäädännön kehittämiseen liittyvä viimeaikojen taidepoliittisessa keskustelussa esillä ollut kysymys. Valtion taidetoimikuntalaitoksen kehittämistyöryhmä esitti vuonna 2005, että apurahalainsäädäntöön olisi lisättävä apurahojen myöntämisen yleisiä perusteita koskeva säännös seuraavassa muodossa:
”Yleisen tason kriteerejä ovat taiteilijan työura ja sitä koskevat näytöt, joissa keskeisiä ovat taiteellisen toiminnan laatu ja sen laajuus. Arviointikriteerinä on myös hakemuksessa kirjallisena
tai muulla tavoin esitetyn työsuunnitelman sisältö.”227

Tämäntyyppisen määritelmän kirjaaminen apurahalainsäädäntöön ei käytännössä muuta
jo nykyisellään noudatettuja yleisen tason myöntökriteerejä millään tavalla. Se ei myöskään
muunna apurahapäätöksentekoa yhtään nykyistä sidotummaksi vaan pikemminkin ainoastaan avaa tarkoituksenmukaisuusharkinnassa esillä olevia tekijöitä asettamatta niiden välille
päätöksentekijää sitovia etusijajärjestyksiä. Määritelmän merkitys olisi näin lähinnä apurahapäätöksenteon läpinäkyvyyttä lisäävä228 ja se olisi hyvin linjassa taidemaailman autonomisuuden periaatteen kanssa.
Yleisesti ottaen tämäntyyppisessä kriteerien määrittelyä koskevassa toiminnassa olisi
kuitenkin perusoikeusnäkökulmasta muistettava erityisellä tarkkuudella kiinnittää huomio
taiteen vapautta koskevan perusoikeuden ja taidetoimikuntien päätöksenteon lainsäädännöllisen ohjailun suhteeseen. Mitä yksityiskohtaisempia etusijajärjestyksiä ja tietyntyyppisiä
toimintoja poissulkevia kriteerejä ollaan luomassa, sitä herkemmin nämä kriteerit kaventavat
perusoikeudellisesti suojatun taidemaailman autonomisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan alaa.
**

226 Rensujeff 2003 s. 57. Mikäli kirjailijakunta määriteltäisiin tämän tutkimuksen tapaan ammatti
kirjailijajärjestöjen jäsenkunnaksi, olisi suhdeluku vieläkin korkeampi, sillä kirjallisuuden alalla
Suomen kirjailijaliiton jäsenmäärä on jäänyt valtion apurahoja saaneiden kirjailijoiden määrää
pienemmäksi. Valtion apurahoituksen merkityksestä kirjailijoille ks. Jokinen 2010.
227 Valtion taidetoimikuntalaitoksen kehittäminen 2005, s. 44.
228 Ks. Rautiainen 2006, s. 9.
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Myös kuvataiteeseen liittyvät tekijänoikeudet ovat olleet vilkkaan taidepoliittisen keskustelun kohteena. Tässä keskustelussa on jo vuosikymmeniä nostettu keskeisimmäksi teemaksi
tässäkin tutkimuksessa havaittavissa oleva seikka: tekijänoikeusinstrumentit kiertävät valtaosan kuvataiteilijoista, minkä johdosta heidän tekijänoikeustulonsa jäävät pieniksi. Tekijänoikeuskomitea esimerkiksi totesi kuvataidetta koskeneessa VI mietinnössään Kuvaston
tilittäneen vuonna 1990 valtaosalle tilityksiä ylipäänsä saaneista edunsaajistaan 50–500
markkaa229.
Tekijänoikeuskomitea näkikin tärkeäksi kehittää kuvataiteen tekijänoikeusjärjestelmää
siten, että taiteilijalle korvattaisiin entistä suurempi osuus taideteoksen ensiluovutuksen jälkeen syntyvästä taloudellisesta arvosta. Näin komitea uskoi tekijänoikeusjärjestelmän kautta
kanavoituvan tulon voivan irrottaa kuvataiteilijoita vahvasta kytköksestä apurahoitukseen.
Komitea muotoili lähtökohdan seuraavasti:
”Kuvataiteilijakunnan toimeentulo on nykyisin ratkaisevalla tavalla riippuvainen myynnistä
ja apurahoista. Tekijänoikeudella ei voida vaikuttaa myyntituloon. Mikäli lähtökohdaksi otetaan taiteilijoiden toimeentulon parantaminen kehittämällä tekijänoikeudellista suojaa, tulisi
mahdollinen tulonlisä kytkeä muihin kuvataiteen tyypillisiin käyttötapoihin kuin teoskappaleen ensimmäiseen myyntiin. Sellaisia käyttötapoja, joilla on kysyntää, ovat esimerkiksi teoksen näyttäminen ja levitys. – – Taloudelliselta kannalta ratkaisevaa on apurahojen ja teoksen
tosiasialliseen käyttöön perustuvien korvausten yhteisvaikutus. Pienillä kuluttajiin kohdistuvilla maksuilla ja julkisen tuen merkittävällä lisällä olisi kuitenkin suuri merkitys taiteelle.
Kuvataiteen käyttökorvausten osuus kuvataiteilijan tulonmuodostuksesta on osaltaan myös
arvokysymys. Julkisia ja yksityisiä apurahoja voidaan pitää vanhan mesenaattijärjestelmän
eräänlaisena jatkeena. Yhteiskunnan ja taiteilijakunnankin kannalta tarkoituksenmukaista
olisi, että entistä suurempi osuus tuloista kohdistuisi varsinaisesta ammatinharjoittamisesta
saatuihin tuloihin.”230

Komitea päätyi mietinnössään ehdottomaan kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksen käyttöönottoa231. Lisäksi se ehdotti, että tekijänoikeuslakiin lisättäisiin säännökset, joiden
perusteella kuvataiteilija saisi korvausta teostensa näyttämisestä julkisyhteisön järjestämässä
näyttelyssä ja sellaisissa yksityisten järjestämissä näyttelyissä, joista peritään pääsymaksu232.
Näistä ehdotuksista jälleenmyyntikorvaus toteutui lähes komitean ehdottomassa muodossa.
Sen sijaan näyttämiskorvausjärjestelmä toteutui apurahatyyppisenä sinänsä tekijänoikeusjärjestelmän toimintalogiikasta irronneena kuvataiteen näyttöapurahajärjestelmänä, jota olen
käsitellyt edellä apurahalainsäädännön yhteydessä.
Nämä muutokset eivät kuitenkaan kohentaneet kuvataiteilijakunnan taloudellista asemaa. Niinpä vuonna 2009 laaditussa visuaalisten alojen taidepoliittisessa ohjelmassa jouduttiin edelleen myöntämään niin kuvataiteilijoiden työedellytysten vahva riippuvuus apurahoista kuin myös, että tekijänoikeusinstrumentit kiertävät valtaosan kuvataiteilijoista, minkä
johdosta heidän tekijänoikeustulonsa jäävät pieniksi233.

229
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231
232
233

KM 1991:33, s. 49.
KM 1991:33, s. 53.
KM 1991:33, s. 144–197.
KM 1991:33, s. 122–131.
Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma 2009, s. 22–23.
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Tällä kertaa konkreettisten tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseen liittyvien toimenpide-ehdotusten tekeminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Niinpä ohjelman keskeisin tekijänoikeuspoliittinen esitys on opetus- ja kulttuuriministeriölle kohdistettu vaatimus asettaa työryhmä selvittämään, miten tekijänoikeuslainsäädäntöä voisi kehittää huomioimaan
paremmin visuaalisten alojen taiteilijat. Sen ohella ohjelmassa esitetään yksityiskohtaisina
esityksinä vain tekijänoikeuskorvausten kohtuullistamisjärjestelmän sisällyttämistä tekijänoikeuslakiin ja yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun ulottamista kaikkiin niihin tallennusalustoihin, joille kopiointi on tosiasiassa siirtynyt tai siirtymässä234.
Kuvataiteen tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisen suurimmaksi ongelmaksi näyttääkin muodostuneen tekijänoikeustulojen vahva yhteys taidemarkkinoiden kautta kanavoituviin teosmyyntituloihin. Niin kauan kun suomalaisilla taidemarkkinoilla ei liiku erityisesti
rahaa, ei tekijänoikeusjärjestelmäkään tulouta taiteilijoille erityisiä tekijänoikeustuloja. Järjestelmän kehittäminen kuvataidetta edistävämpään suuntaan edellyttäisikin sellaisia näytettävien teosten näyttämisoikeuden raukeamissäännöksen kumoamisen kaltaisia merkittäviä
muutoksia, joita kohtaan taidepoliittisessa ja yleisessä tekijänoikeuspoliittisessa keskustelussa ei tällä hetkellä koeta erityistä mielenkiintoa.
**
Kuvataiteilijoiden verotuksen kehittämistä koskevassa kuvataidepoliittisessa keskustelussa
on puhuttu yhtäjaksoisesti 1980-luvulta lähtien niistä ongelmista, jotka liittyvät kuvataiteelliselle toiminnalle tyypilliseen teosten valmistamisen ja myynnin voimakkaaseen eriaikaisuuteen. Tuloverolainsäädännössämme oleva tulontasausmahdollisuus (TVL 128–129
§) osaltaan purkaa tätä ongelmaa. Kuvataidepoliittisessa keskustelussa on kuitenkin nähty
ongelmaksi, että tulontasausjärjestelmä ei toimi tilaustyöstä saadun ennakkomaksun kaltaisen etukäteen maksetun tulon kohdalla, sillä järjestelmästä puuttuvat soveltamiseen tarvittavat yksityiskohdat myöhemmin kertyvien menojen vähentämiseksi235.
Kuvataidepoliittisessa keskustelussa esiin nostettu ongelma on kieltämättä todellinen.
Keskustelussa on kuitenkin unohdettu se, että tuloverolain 113 § antaa jo nykyisellään mahdollisuuden poiketa erityisestä syystä kassaperiaatteesta. Tämä johtunee siitä, että kassaperiaatteesta poikkeamismahdollisuus on jäänyt käytännössä pitkälti unohdetuksi säännökseksi
ehkä johtuen siitä, että sen toteuttaminen käytännön verotustoiminnassa on epäkäytännöllistä.236

234 Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma 2009, s. 24.
235 Tuloverolain 113 §:n ja 116 §:n mukaan menon liittyessä toimintaan, josta verovelvollinen on
kirjanpitovelvollinen, meno jaksotetaan elinkeinoverolain säännösten mukaisesti. Muutoin
meno vähennetään tuloverolakia sovellettaessa tavallisesti sinä verovuonna, jona maksu on
tapahtunut. Ei-kirjanpitovelvollinen taiteilija joutuu tällöin progressiivisesta tuloverotuksesta
johtuen tasaisesti ansaitsevaa palkansaajaa huonompaan asemaan, kun hän maksaa saamastaan
kertatulosta korkeat verot ilman, että hän kykenee kohdistamaan tähän tuloon tulevia taiteellisen
toiminnan kulujaan. (Taiteilijain menovaraustyöryhmän muistio 1995, s. 5–6.)
236 Kassaperiaatteesta poikkeamisen mahdollisuudesta ks. Nykänen 2011.
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Jo vuoden 1985 taiteilijain verotustyöryhmä pohti muistiossaan tilanteen korjaamista
niin, että tuloverolain mukaan verotettaville ammatinharjoittajille luotaisiin erityinen
menovaraus, joka saisi olla enintään 30 % verovelvollisen tilikauden voitosta ennen varauksen tekemistä ja olisi käytettävä ammatinharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen
kahden seuraavan verovuoden aikana237. Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta kuin työryhmän taiteilijajäseniltä238.
Esitykseen palattiin Taisto-toimikunnan muistiossa vuonna 1995. Toimikunta katsoi,
että huolimatta menovarauksen verotuksen yhtenäisyydelle tuottamista ongelmista olisi
verotuksesta silti säädettävä ammattitaiteilijoiden verotuskohtelun parantamiseksi. Tällöin
toimikunta viittasi siihen kuinka ammattiurheilijoiden kohdalla oli ryhdytty vastaaviin erityisjärjestelyihin239 ja kuinka taiteilijan menovarauksesta oli saatu positiivisia kokemuksia
ulkomailta.240
Taisto-toimikunta ehdottikin menovaraussäännöksen lisäämistä tuloverolakiin ja taiteilijain menovaraustyöryhmä laati Taisto-toimikunnan ehdotuksen pohjalta samana vuonna
vielä seikkaperäisemmän esityksen tuloverolain muuttamiseksi. Esityksen mukaan enintään
viideksi vuodeksi tehtävän menovarauksen vähimmäismäärä olisi ollut 10 000 markkaa ja
enimmäismäärä olisi ollut enintään 100 000 markkaa. Varauksen tuloutettavaa määrää olisi
korotettu 12 %:lla kultakin vuodelta.241 Esitystä ei kuitenkaan toteutettu, sillä taiteilijajärjestöt vastustivat muun muassa tuloutettavan määrän vuosikorotuksia ja pitivät varauksen
ylärajaa liian alhaisena242.
Vuonna 2000 mietintönsä jättäneen Taisto II –työryhmän mietinnössä menovarauksen
rinnalle tuotiin ajatus taiteilijan tekijäntilistä243. Siinä tulojen jaksottaminen ei tapahtuisi
vain varauksena vaan tietyt suuret taiteellisen toiminnan kertatulot talletettaisiin erilliselle
ulkopuolisen valvonnan alaiselle tilille, josta ne olisi nostettavissa viiden vuoden kuluessa
taiteellisen toiminnan tulonhankkimismenojen katteeksi. Tällöin verotettavaksi tuloksi jäisi
vain se osa, jota ei ole käytetty verotuksessa vähennyskelpoisten tulonhankkimismenojen
kattamiseen. Menettely koskisi niin tuloverolain kuin elinkeinoverolain mukaan verotettavia.
Taisto II -työryhmä esitti, että valtionvarainministeriö ryhtyy toimiin joko taiteilijan
menovarauksen tai tekijäntilin luomiseksi ottamatta kuitenkaan kantaa siihen kumpi malli

237 Taiteilijain verotustyöryhmän muistio 1985, s. 55.
238 Taiteilijain verotustyöryhmän muistio 1985, s. 75.
239 Toimikunta kiinnitti huomionsa erityisesti ratkaisuun KHO 1984:1974. Urheilijoiden tulon
jaksottamisesta on sittemmin säädetty erikseen (ks. TVL 116a §, 116b § ja 116c §).
240 Taisto-toimikunnan mietintö 1995, s. 24–28.
241 Taiteilijan menovaraus -työryhmän muistio 1995.
242 Taiteilijoiden työllistämistä ja sosiaaliturvaa selvittävän toimikunnan (Taisto II) muistio 2000, s.
61.
243 Sen taustalla on Ruotsin tuloverotukseen omaksuttu taiteilijan tekijäntili (ks. Inkomstskattelag,
SFS 1999:1229, 32 kap. Upphovsmannakonto). Ruotsalaiseen säätelyyn viitattiin jo Taistotoimikunnan mietinnön oikeusvertailevassa katsauksessa (Taisto-toimikunnan mietintö 1995, s
26–27).
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olisi sen mielestä suotavampi.244 Näihin toimenpiteisiin ei ole kuitenkaan ryhdytty245 ja
niinpä aloite on esitetty uudelleen ja uudelleen läpi 2000-luvun. Taisto II -seurantatyöryhmä
(2003) ja selvittäjä Tarja Cronberg (2010) esittivät asiassa edettäväksi ammattiurheilijoiden
verotusta esikuvana käyttäen246 ja visuaalisten alojen taidepoliittisessa ohjelmassa (2009) on
esitetty tuloverotusta kehitettäväksi luomalla tuloverolakiin joko taiteilijan menovaraus tai
tekijäntili247.
Taiteen edistämisen periaatteen kannalta tarkasteltuna verolainsäädäntöä olisikin
ehdottomasti kehitettävä näiden esitysten hengessä ottamaan paremmin huomioon se etenkin kuvanveistäjille sekä muille suhteellisen pitkään valmistettavia ja suhteellisen arvokkaita
teoksia tekeville kuvataiteilijoille tyypillinen tilanne, että taiteilijalle saattaa suuren kertatulon jälkeen syntyä usean vuoden ajan tulojen sijasta vain kuluja. Sen selvittämiseksi sopisiko tähän paremmin taiteilijan menovaraus vai tekijäntili olisi kerättävä nykyistä tarkempaa
tietoa tästä ongelmasta kärsivien taiteilijoiden nykyisestä työskentelystä, tulonmuodostuksesta ja verotuksesta. Veropoliittisella tasolla kuvataiteilijoiden verotuksen tämäntyyppiselle
kehittämiselle ei pitäisi olla erityisiä esteitä, sillä on vastaavia järjestelmiä omaksuttu niin
urheilijoiden (TVL 116a–c §) kuin metsätalouden harjoittajienkin kohdalla (TVL 111 §).
**
Myös toimeentuloturvalainsäädännön kehittäminen on ollut kuvataidepoliittisen keskustelun kestoaihe jo valtion taidekomitean248 ajoista lähtien. Viime vuosina keskustelun kohteena ovat olleet erityisesti työttömyysturvan ja eläketurvan kehittäminen.
Työttömyysturvaongelmien on koettu kasaantuneen erityisesti vapaille taiteilijoille ja
freelancereille, joilla ei useinkaan ole mahdollisuutta saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Heille työmarkkinatuesta on kehittynyt keskeinen työttömyysturvan muoto. Aivan
erityiseksi väliinputoajaksi työttömyysturvajärjestelmässä on nähty apurahansaajat. Heidän
työttömyysturvaansa vuonna 2009 toteutettu apurahansaajien sosiaaliturvauudistus toi vain
vähäisiä parannuksia, sillä uudistuksessa apurahalla työskentelyä ei määritelty työttömyysetuuksia kerryttäväksi työksi vaan sen sijaan vain hyväksyttäväksi syyksi olla pois työmarkkinoilta. Viimeaikaisessa taidepoliittisessa keskustelussa nämä ongelmat on mielletty yhä
selkeämmin toimeentuloturvajärjestelmän vanhentuneen rakenteen syyksi. Selvittäjä Tarja
Cronbergin raportissa vuonna 2010 ongelman taustaa kuvataankin seuraavasti:
”Taiteilijuus työnä ja ammattina haastaa työttömyysturvan käsitteen. Työttömyysturvan
tavoitteena on turvata työttömyysaikainen toimeentulo. Työttömyyden määritelmän mukaan

244 Taiteilijoiden työllistämistä ja sosiaaliturvaa selvittävän toimikunnan (Taisto II) muistio 2000, s.
61.
245 Ehdotus poiki kuitenkin 32 kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen (LA 32/2003 vp.),
jossa ehdotettiin erillisen taiteilijan tekijätilin aikaansaamista elinkeinoverolakiin. Aloite raukesi
vuonna 2007 ilman, että sitä olisi käsitelty valiokunnissa.
246 Taisto II -seurantatyöryhmän muistio 2003, s. 23; Cronberg 2010 s. 45.
247 Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma 2009, s. 19.
248 KM 1965:A8.
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työttömällä ei ole työsuhdetta tai hän ei toimi yrittäjänä. Työttömän on lisäksi oltava työmarkkinoiden käytössä ja osoitettava, että hän pystyy ottamaan vastaan kokopäiväistä työtä.
Taiteilija ei kuitenkaan ole koskaan työtön. Taiteilija on aina töissä, vaikka joinakin väliaikoina hänellä ei ole tuloja. Ei ole yhteiskunnan kannalta järkevää, että työllisyysmäärärahoja
käytetään toiseen työhön kouluttamiseen tai että taiteilijalle yritetään etsiä uutta ammattia.
Taiteilijan tulisi voida tehdä taidetta myös töiden välillä. Tätä tulee tukea: ei leimata taiteilijaa
työttömäksi vaan nimenomaan kannustaa häntä taiteen tekemiseen. Ei ole mitään järkeä, että
taiteilija ollessaan töiden välillä joutuu joka päivä kirjoittamaan ”työtön, työtön, työtön…”249

Cronberg esittää selvityksessään kolme vaihtoehtoista tapaa ongelman korjaamiseksi.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa ammattitaiteilijoille mahdollistettaisiin työskentely työttömyysturvalla. Toisessa vaihtoehdossa ammattitaiteilijoille luotaisiin uusi apurahaperusteinen erityisjärjestely eli työllisyysapuraha. Siinä työ- ja elinkeinotoimistot tai alueelliset
taidetoimikunnat jakaisivat työttömille taiteilijoille tarveharkintaisesti starttirahan työmarkkinatuen suuruisia apurahoja. Kolmannessa mallissa ongelma korjattaisiin erityisen
taiteilijapalkan tai taiteilijan perustulon avulla.250 Cronberg asettuu selvityksessään kannattamaan toista mallia.251
Kaikki mallit ovat kiistatta taiteen edistämisen periaatteen kannalta tarkasteltuna
hyviä ja aivan kuten Cronberg toteaa työllisyysapurahamalli on näistä yksinkertaisimmin
toteutettavissa sen muistuttaessa sisällöllisesti 1990-luvulla käytössä ollutta omatoimisen työllistymisen tukea252. Samalla malliin liittyy kuitenkin taiteenedistämisjärjestelmän
näkökulmasta suurimmat periaatteelliset ongelmat. Jos päätöksenteko työllisyysapurahoista
annetaan työ- ja elinkeinotoimistoille, niin samalla taiteen tukemiseen tarkoitettua tarkoituksenmukaisuusharkintaa siirretään merkittävissä määrin taidemaailman autonomisuuden
periaatteen vastaisesti taidemaailman sisäisten vertaisarviointirakenteiden ulkopuolelle. Jos
päätöksenteko työllisyysapurahoista annetaan taas valtion taidetoimikuntalaitoksen vertaisarviointielimille muodostuu työllistämisapurahojen ja tavallisten työskentelyapurahojen
välille rakenteellinen jännite, jossa osan taiteilijoista oletettaisiin harjoittavan taiteellista
työtä huomattavasti nykyistä alhaisemmalla ansiotasolla. Tässä tilanteessa olisikin mielestäni
perusteltua jakaa tuki työllistämisapurahojen sijaan aivan normaaleja työskentelyapurahoja
käyttäen. Vaikuttaakin siltä, että ammattikuvataiteilijoiden työttömyysturvaan liittyvien
ongelmien optimaalinen ratkaisu edellyttääkin toimeentuloturvalainsäädännön perusperiaatteiden uudelleen asettamista esimerkiksi perustuloajatteluun sitoutumalla.
Vastaavat ongelmat koskevat nimittäin myös ammattikuvataiteilijoiden eläketurvaa.
Koska eläketurva perustuu Suomessa työtuloon, niin kuvataiteilijoiden toimeentulon epävarmuus ja alhainen tulotaso aiheuttavat sen, ettei nykymuotoinen eläkejärjestelmä kykene
kanavoimaan edes apurahansaajien sosiaaliturvauudistuksen jälkeen heille sellaista keskimääräistä ansioeläkettä, jonka suuruus ylittäisi takuueläkkeen. Selvittäjä Cronbergin esittämän ammattitaiteilijoiden eläketurvan Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen keskittämisen

249
250
251
252

Cronberg 2010, s. 33.
Cronberg 2010, s. 33-34.
Cronberg 2010, s. 45.
Cronberg 2010, s. 45.
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kaltaiset kehittämisesitykset253 eivät tosiasiallisesti paranna ammattikuvataiteilijoiden eläketurvaa millään tavalla.
Eräät taiteilijajärjestöt254 ovatkin keväällä 2011 esittäneet, että taiteilijoita varten säädettäisiin oma erillinen eläkelaki. Siinä taiteilija vapautettaisiin YEL:n ja MyEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta. Tällöin taiteellisen työn eläkevakuuttaminen perustuisi
jatkossa taiteilijan vapaasti oman harkintansa mukaan ilmoittamaan taiteellisen työn tuloon,
jonka perusteella hän maksaisi likimain palkansaajan eläkemaksua vastaavaa eläkemaksua.
Näiden eläkemaksujen ohella valtio kartuttaisi eläkerahastoa taiteilijoiden eläkemaksua vastaavin suorituksin. Taiteilijajärjestöjen laatimien simulointien mukaan täma ehdotus parantaisi olennaisesti taiteilijoiden eläketurvaa, mutta olisi melko kustannusneutraali valtiolle.255
Tässä saksalaisesta Künstlersozialkasse-järjestelmästä selviä vaikutteita saaneessa taiteilijoiden eläkevakuutusjärjestelmässä taiteilijoiden eläkevakuuttaminen eriytettäisiin taiteen
edistämisen periaatteen hengessä muiden ammatinharjoittajien eläkevakuuttamisesta. Taiteen edistämisen periaatteen kannalta esitystä voikin pitää positiivisena avauksena, jonka
vaikutuksia olisi syytä arvioida tarkemmin.
**
Taiteen edistämislainsäädännön kehittämisestä keskusteltaessa on hyvä muistaa, että suomalaisessa taidepoliittisessa keskustelussa esillä olleet taiteen edistämislainsäädännön kehittämisesitykset edustavat vain pientä osaa kaikista mahdollisista kehittämisvaihtoehdoista.
Suomessa on esimerkiksi keskusteltu melko vähän julkisorganisaatioiden taideostojen roolista taiteenedistämisen instrumenttina.
Julkisista taidehankinnoista huolehtivaa valtion taidemuseon yhteydessä toimivaa valtion taideteostoimikuntaa (L valtion taidemuseosta, 566/2000, 1a §) ei ole kytketty varsinaisesti taiteenedistämisjärjestelmään. Toimikunnan toimintaa koskevissa säädöksissä (ks.
erityisesti A valtion taideteostoimikunnasta, 620/2001) keskitytäänkin vain määrittämään
toimikunnan organisaatioon ja hallintoon liittyviä seikkoja, kun sen sijaan toimikunnan toiminnan rahoitukseen liittyvät kysymykset jätetään sääntelemättä eli valtion talousarvioprosessin yhteydessä päätettäväksi.
Hyvän esimerkin taideostojen vahvasta kytkennästä osaksi kuvataiteen edistämistoimia
tarjoaa sen sijaan Alankomaissa vuosina 1949–1987 harjoitettu käytäntö. Siinä kuvataiteilijat, jotka ansaitsivat säädettyä ansiotulorajaa vähemmän, saivat lisätuloja saadakseen myydä
töitään kunnille. Järjestelmä muodostui kuvataiteilijoille tuloautomaatiksi, sillä sitä koskevissa säädöksissä oli määrätty, että kuntien oli ostettava ne työt, joita niille tarjottiin. Niin
puuttumattomuuden periaatteen kuin taiteen edistämisen periaatteen kannalta linjakas
järjestely paransi kuvataiteilijoiden taloudellista asemaa ja lisäsi kuvataideteosten tuotantoa.
253 Cronberg 2010, s. 46.
254 Taidemaalariliitto ry, Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen
Säveltäjät ry, Finlands svenska författareförening rf, Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry ja
Suomen taidegraafikot ry.
255 Aaltonen 2011; Taiteilijoiden eläketurvajärjestelmän uudistus 2011.
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Sen kuvataiteilijoiden taloudellista asemaa parantavaa vaikutusta alkoi kuitenkin nopeasti
laimentaa se, kuinka ainakin osin juuri tämän järjestelyn vaikutuksesta kuvataiteilijoiden
määrä Alankomaissa lähti voimakkaaseen kasvuun johtaen lopulta siihen, että järjestelystä
oli luovuttava.256
Suomessa on viime vuosina keskusteltu julkisen vallan suorien taideostojen sijaan mahdollisuuksista tukea kuvataiteilijoita vapauttamalla yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden taideostot arvonlisäverosta ja luomalla mekanismeja, joilla nämä ostot voisi vähentää
luonnollisina vähennyksinä tuloverotuksessa. Arvonlisäverosta vapauttaminen on kuitenkin
mahdotonta ellei EU-oikeudellista arvonlisäverosääntelyä muuteta – mitä tuskin tapahtuu.
Tuloverotuksen vähennysjärjestelmän kehittämisen osalta on esitetty, että yksityisten taideostojen osalta järjestely voitaisiin käytännössä toteuttaa kotitalousvähennyksen puitteissa.
Taiteen edistämisen periaatetta hyvin ilmentävä ajatus istuu kuitenkin huonosti kotitalousvähennysjärjestelmän tavoitteisiin kotona tehtävän työn ulkoistamisesta siten, että työllisyys
lisääntyy ja harmaa talous vähenee.257 On myös täysin selvittämättä lisäisikö järjestely tosiasiassa taideostoja eli toisin sanoen johtuuko kotitalouksien taideostojen vähäisyys teosten
hinnoista vai ylipäänsä siitä, ettei suomalaisia kotitalouksia kiinnosta hankkia kuvataidetta
riippumatta sen hinnasta.

256 Suomalaisessa taidepoliittisessa keskustelussa järjestelyä on kuvannut Cronberg 2010, s. 39.
Järjestelyn perintö näkyy hyvin esimerkiksi hollantilaisen taiteen taloustieteilijän Hans Abbingin
kielteisessä suhtautumisessa suoraan julkiseen tukeen (ks. Abbing 2002).
257 Cronberg 2010, s. 40.
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5.1 Ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan oikeudellinen
infrastruktuuri Suomessa
5.1.1 Kuvataiteilijan ilmaisuvapaus toimintavalmiutena
”Täydellistä ilmaisunvapautta ei ole. Kaikki taiteen tuotanto tapahtuu loppujen lopuksi
resurssien niukkuudesta johtuvien rajoitusten alaisuudessa.”
– Hans Abbing, Why Are Artists Poor? The Exceptional Economy of the Arts –

Kun kuvataiteilija määritellään henkilöksi, joka ammatikseen ilmaisee itseään kuvaamalla,
yhdistelemällä ja sommittelemalla visuaalisia elementtejä, on hänen taiteellisen toimintansa
oikeudellisen infrastruktuurin jäsentäminen syytä kiinnittää ensisijaisesti hänen ilmaisunvapauteensa. Suomalaisessa oikeusajattelussa taiteilijan ilmaisunvapaudella on tässä tutkimuksessa käsitellyllä tavalla niin torjuntaoikeudellinen negatiivisen vapauden ulottuvuus kuin
turvaamisoikeudellinen positiivisen vapauden ulottuvuus. Ilmaisuvapauden torjuntaoikeudellinen ulottuvuus, josta on tässä tutkimuksessa käytetty nimeä puuttumattomuuden periaate, kieltää julkisen vallan oikeudettoman puuttumisen taiteelliseen ilmaisuun. Ilmaisunvapauden turvaamisoikeudellinen ulottuvuus, josta on tässä tutkimuksessa käytetty nimeä
taiteen edistämisen periaate, velvoittaa julkisen vallan turvaamaan riittävät materiaaliset
edellytykset taiteelliselle toiminnalle.
Klassiseen ilmaisunvapausajatteluun nojaava puuttumattomuuden periaate muodostaa
taiteilijan ilmaisunvapauden rungon, kun asiaa lähestytään lainopin viitekehyksessä. Tosiasiallisen taiteellisen toiminnan näkökulmasta siihen liittyvät kysymykset eivät ole kuitenkaan
tämän hetken taidemaailmassa kovinkaan keskeisiä. Julkisen vallan suoranainen puuttuminen taiteelliseen toimintaan on tällä hetkellä vähäistä, eikä taiteellista toimintaa rajoittava
lainsäädäntö vaikuta kuvataiteilijoiden taiteelliseen toimintaan kuin korkeintaan pistemäisesti – ellemme sitten ajattele taiteensosiologi Nathalie Heinichin tavoin tämän johtuvan
vain siitä, että rajoituslainsäädännön piirtämät sallitun taiteellisen toiminnan ”pelin säännöt” ovat niin hyvin sisäistyneet, että niistä on tullut näkymättömiä1.
1
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Heinich näkee nykyaikaisen taiteilijan kaikkea muuta kuin vapaana. Hän vertaa taiteilijaa pelin
säännöt sisäistäneeseen shakinpelaajaan, joka näyttää pelatessaan täysin vapaalta tekemään
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Taiteellista ilmaisua rajoittavan lainsäädännön piirtämiä taiteilijan vapauspiirin rajoja
on tässä tutkimuksessa lähestytty perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Tällöin puuttumattomuuden periaatteen on nähty edellyttävän, että taiteilijaa ympäröivän oikeudellisesti määritellyn vapauspiirin rajat piirtävä rajoituslainsäädäntö läpäisee sitä asetettaessa perusoikeuksien
yleisten rajoitusedellytysten asettaman testin. Lisäksi periaate edellyttää, että rajoituslainsäädäntö syrjäyttää vielä sitä kontekstuaaliset tekijät huomioiden sovellettaessa ilmaisun lähtökohtaisen rangaistavuuden poistavan perusoikeusrajoituksen tapauskohtaiseen oikeutettavuuteen
liittyvän taiteellisen alibin, jonka mukaan taiteen alue katsotaan erityiseksi ja omalakiseksi
demokraattiselle yhteiskunnalle välttämättömäksi sovinnaisuuden rikkomisen ja uuden kokeilemisen alueeksi.
Niinpä kaiken taiteelliseen toimintaan puuttuvan lainsäädännön – oli kyse sitten esimerkiksi lapsipornografisen kuva-aineiston levittämisen kieltämisestä tai tekijänoikeudella
suojatun aiemman teoksen käyttämisen osana uutta teosta kieltämisestä – on haettava oikeutuksensa sellaisesta perusoikeuspunninnasta, jossa taiteellisen ilmaisun rajoittamista puoltavat oikeushyvät katsotaan painavammiksi kuin taiteellisen ilmaisemisen lähtökohtainen
vapaus. Tämän hetken suomalaisessa taidemaailmassa taiteellista toimintaa rajoittavassa lainsäädännössä ongelmallisinta onkin tähän punnintaoperaatioon liittyvä oikeudellinen epävarmuus.
Lainsäädäntövaiheessa abstrakti perusoikeuspunninta on sivuutettu usein kevyesti vain
viittaamalla siihen, kuinka se konkretisoituu oikeuskäytännön myötä. Niinpä esimerkiksi
perustuslakivaliokunnan kannanottoja perusoikeutena turvatun taiteen vapauden (PeL 16.3
§) oikeudellisesta argumentaatioarvosta ja suhteesta toisiin perusoikeuksiin tai muihin esimerkiksi kriminalisointien taustalla oleviin oikeushyviin ei käytännössä ole. Valitettavasti
myöskään ylimpien oikeuksien oikeuskäytäntöä taiteellista toimintaa rajoittavan lainsäädännön perusoikeusherkästä soveltamisesta ei ole. Niinpä rajoituslainsäädäntöä sovellettaessa
tullaan tällä hetkellä liiankin helposti tilanteeseen, jossa taiteilijan taiteellisen toiminnan
vapauspiirin rajoja koskeva oikeustila on erittäin epäselvä.
Sallitun ja kielletyn kuvataiteellisen ilmaisun vapauspiirin rajat voisivat olla Suomessa
selkeämmät, jos korkein oikeus olisi esimerkiksi ottanut käsiteltäväkseen Neitsythuorakirkko
installaatioteoksen tapauksen2. Nyt tämän perus- ja ihmisoikeusasetelmaltaan ehkä mielenkiintoisimman tuoreen taiteellista toimintaa koskeneen oikeustapauksen osalta meillä
on käytössämme vain epäjohdonmukaiset ja perusoikeuspunnintaan välinpitämättömästi
suhtautuneet alempien oikeusasteiden ratkaisut3. Puuttumattomuuden periaatteen sisällöllisen kehittämisen kannalta olisikin keskeistä, että tuomioistuimet ja aivan erityisesti korkein
oikeus omaksuisivat vastaisuudessa Neitsythuorakirkon kaltaisissa oikeustapauksissa oikeusjärjestyksen systematiikkaa kehittävän otteen, eivätkä nykyiseen tapaansa keskittyisi tällaisissa yhteyksissä vain aineellisiin lopputuloksiin.

2
3

minkälaisia valintoja tahansa, mutta on tosiasiassa valinnoissaan täysin alisteinen niille pelin
säännöille, joiden olemassaololle olemme tulleet sokeiksi nähdessämme hänen valintansa
vapaina. (Heinich 1998, s. 65–69)
Helsingin HO 6.3.2009 533.
Ks. Hoikka & Rautiainen 2009, s. 664.
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Tätä etenkin korkeimman oikeuden keskittymistä aineellisiin lopputuloksiin oikeusjärjestyksen systematiikan sijaan ilmentää myös esimerkiksi sananvapausratkaisu KKO
2008:24, jossa ihmisoikeussopimuksen vastaista langettavaa rikostuomiota ei katsottu tarpeelliseksi purkaa, kun tuomion tosiasialliset vaikutukset olivat jo ehtineet poistua.4 Oikeuskäytännön yhtenäisyyden ohjaaminen vaatisi mielestäni normatiivisempaa lähestymistapaa.
Puuttumattomuuden periaatteen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että kuvataiteilija voi
kohtuullisella tarkkuudella tietää, missä taiteellisen ilmaisun rajoituslainsäädännön hänen
ilmaisunvapaudelleen piirtämät rajat kulkevat.
**
Niillä julkisen vallan taiteen edistämistoimilla, joilla luodaan taiteellisen toiminnan materiaalisia edellytyksiä, vaikuttaakin tällä hetkellä olevan taiteen vapauden tosiasiallisen toteutumisen kannalta suurempi merkitys kuin sallitun taiteellisen ilmaisemisen vapauspiirin
piirtävillä käsky- ja kieltonormeilla. Nykypäivän kuvataidemaailmassa esimerkiksi palkinto-,
arviointi- ja rahoitusjärjestelyjen kaltaiset taiteellisen toiminnan tuotanto-olosuhteet vaikuttavat keskeisesti taiteilijoiden taiteelliseen toimintaan ja heijastuvat sitä kautta itse taiteelliseen ilmaisuun, vaikkakin tämäntyyppisen sääntelyn yhteys taiteen formaalien piirteiden kehittymiseen on kaikkea muuta kuin suoraviivainen prosessi.
Suomessa on omaksuttu useita erityyppisiä pitkälti hyvinvointivaltioajattelusta ammentavia kuvataiteellisen toiminnan edistämistoimia, jotka on toteutettu niitä koskevalla
lainsäädännöllä. Tätä lainsäädäntöä on tarkasteltu yksityiskohtaisesti aiemmin tässä tutkimuksessa jaottelemalla taiteen edistämisinstrumentit apurahaperusteisiin, tekijänoikeusperusteisiin, verotuksellisiin ja toimeentuloturvaan liittyviin. Näitä instrumentteja koskevan
taiteen edistämislainsäädännön taustalla on perus- ja ihmisoikeusnormistosta juontuva taiteen edistämisen periaate.
Tässä tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella taiteen edistämislainsäädäntöön
sisältyy elementtejä, joiden johdosta sen edistävä vaikutus ei kohdistu tasaisesti kaikenlaiseen
taiteelliseen toimintaan. Osaltaan kysymys lienee tietoisista taidepoliittisista valinnoista,
mutta toisinaan kysymys lienee myös siitä, ettei taiteenedistämislainsäädäntöä säädettäessä
ole riittävästi pohdittu sen eri osien yhteismitallisuutta ja yhteisvaikutusta.
Lainsäädäntöön sisältyy ensinnäkin tekijöitä, jotka eriyttävät taiteellista ilmaisua erilaisen markkinalogiikan piiriin riippuen käytetystä ilmaisutekniikasta. Selkeimmän esimerkin
tästä tarjoaa se, kuinka tekijänoikeuden raukeamista koskevat säännöt eriyttävät näytettävien (esim. maalaus), esitettävien (esim. videoteos) ja reprodusoitavien (esim. sarjakuva)
kuvataiteen teosten markkinat eri ansaintalogiikoiden piiriin siten, että näytettävien uniikkiteosten kohdalla perinteisen tekijänoikeussääntelyn taidetta edistävä funktio kuihtuu olemattomaksi. Tämän valinnan taustalla on ilmeisiä kulttuuripoliittisia syitä, jotka on lainvalmisteluasiakirjoissa liitetty ennen kaikkea taidekaupan toimintaan.
4
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Samansuuntaisesta kritiikistä ylimpien oikeuksien pidättyväisyydestä oikeuskäytännön ohjailuun
perusoikeussystematiikkaa kehittämällä ks. Juha Lavapuron (2008) kuvaus perustuslain 106 §:n
käyttöä koskevasta ns. etusijaoireyhtymästä.
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Tässä tilanteessa olisi kuitenkin taiteen edistämisjärjestelyjen tasapainoisuuden näkökulmasta oletettavaa, että näytettävien teosten tekijöiden heikompi asema kompensoitaisiin
toisten taiteen edistämisinstrumenttien avulla. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Myös jälkiteollisen tekijänoikeussääntelyn sääntelyn piiriin kuuluvat taiteen edistämisinstrumentit kohdistuvat ennen muuta esitettävien ja reprodusoitavien teosten tekijöihin, sillä tallennusalustamaksut ja lainauskorvaukset ovat hyvityksiä nimenomaan esitettäviin ja reprodusoitaviin
teoksiin kohdistuvista tekijänoikeudenrajoituksista. Myöskään työskentelyapurahatyyppiset
kuvataiteen näyttöapurahat eivät ole tosiasiallisesti missään nimessä erityisesti näytettävien
teosten tekijöihin kohdistuva taiteen edistämisinstrumentti, vaikkakin niiden nimi ja genealogia siihen suuntaan viittaavatkin.
Lainsäädäntöön sisältyy myös luokituksia, jotka rajaavat tietyt kuvataiteellisen ilmaisemisen muodot eräiden taiteenedistämistoimien ulkopuolelle. Näiden luokitusten taustalla
ei ole ainakaan lainvalmisteluasiakirjojen perusteella useinkaan selkeitä kulttuuripoliittisia
perusteita vaan pikemmin kyse on ollut tilanteista, joissa ”raja on vain pitänyt piirtää johonkin”. Tällaisia luokituksia sisältyy esimerkiksi arvonlisäverolainsäädäntöön. Se esimerkiksi
rajaa valokuvien tekijänoikeuksien luovutukset tekijänoikeuksien luovutuksen yleisen
arvonlisäverosta vapauttamisen ulkopuolelle perustellen tätä vain oikeustilan vakiintuneisuudella. Samaten arvonlisäverolainsäädäntö rajaa mediataiteen teokset, keramiikkatyöt,
käsin tehdyt emalityöt ja installaatiot teoskaupassa sovellettavien alennettujen arvonlisäverokantojen ulkopuolelle.
Erityisen huomionarvoista näissä tiettyjä ilmaisumuotoja eräiden taiteen edistämistoimien ulkopuolelle rajaavissa luokituksissa on se, ettei luokituksia ole kirjattu missään
mielessä johdonmukaisesti eri lakeihin. Arvonlisäverolain mukaan alennetun arvonlisäverokannan soveltamisalaan kuuluvat esimerkiksi enintään 30 kappaleen editioon kuuluvat
valokuvateokset, kun taas tekijänoikeuslain mukaan valokuvateokset kuuluvat kuvataiteen
jälleenmyyntikorvauksen piiriin riippumatta edition koosta kunhan ne ovat niitä valmistettaessa kuuluneet jollakin tavalla kooltaan rajattuun editioon, eikä tosiasiassa valmistettu
editio ole sitä valmistettaessa ylittänyt suunniteltua edition kokoa.5 Tällainen epäsystemaattisuus on omiaan pirstomaan taiteenedistämisjärjestelmän linjakkuutta.
Sääntelyn talousvaikutusten tarkastelu osoittaa myös sen, kuinka useat taiteen edistämisinstrumentit tukevat ennen kaikkea sellaisia taiteilijoita, jotka onnistuvat jo muutoinkin
hankkimaan itselleen hyvät materiaaliset puitteet taiteellista toimintaansa varten. Valtion
työskentelyapurahoilla vaikuttaa olevan taipumus kohdistua sellaisille taiteilijoille, joilla on
keskimääräistä suuremmat teosmyyntitulot sekä ei-taiteellisesta toiminnasta saatavat tulot.
Samalla apurahatulon verottomuus suosii tuloverotuksen progressiivisesta luonteesta johtuen juurikin niitä työskentelyapurahansaajia, joilla on suuret verotettavat tulot. Lisäksi
tekijänoikeusperusteiset taiteenedistämisinstrumentit hyödyttävät nekin taidemarkkinoihin
kytkeytyessään näitä samoja taiteilijoita.

5

Tämä epäjohdonmukaisuus ei sinällään johdu kansallisista toimista, sillä niin alennetut arvonlisä
verokannat kuin jälleenmyyntikorvausjärjestelmäkin juontuvat EU-oikeudellisista velvoitteista
ja käsillä olevat luokitukset on kirjattu näistä velvoitteista säätäviin direktiiveihin.
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Eri taiteenedistämisinstrumenttien merkittävin talousvaikutus kasaantuu siis suhteellisen pienelle joukolle kuvataiteilijoita. Niinpä tämän pienen joukon ulkopuolella yksittäisen
taiteilijan yksittäisen taiteenedistämisinstrumentin välityksellä saama taloudellinen hyöty
jää suhteellisen vaatimattomaksi ja eri instrumenttien kautta kanavoituva yhteenlaskettu
hyöty jää sekin korkeintaan kohtalaiseksi. Niin tämä tutkimus kuin muutkin kuvataiteilijoiden taloudellista asemaa koskevat tutkimukset osoittavat, että tällöin apuraha-, vero- ja
tekijänoikeusperusteisten taiteen edistämisinstrumenttien yhteisvaikutus yhdessä taiteilijan
muiden tulojen kanssa onnistuu vain vaivoin nostamaan kuvataiteilijan tulotason 60 %:iin
väestön mediaanitulosta asettuvan suhteellisen köyhyyden rajan tuntumaan tai juuri ja juuri
sen yli6.
Tässä tilanteessa kuvataiteilijoiden työlle materiaalisia edellytyksiä luovat taiteenedistämistoimet limittyvät yleisesti köyhyyttä ja siitä juontuvia ongelmia yksilöiden elämänpiiristä poistaviin toimeentuloturvaetuuksiin. Kuvataiteilijoiden köyhyydestä johtuen näissä
kohtaamisissa syntyy helposti tilanteita, joissa taiteenedistämisinstrumenttien avulla saatu
tulo leikkaa toimeentuloturvaetuuksia syöden niiden talousvaikutuksen. Tämä puhtaasti
toimeentuloturvajärjestelmän kannalta tarkasteltuna sinänsä linjakas toiminta osoittaakin
hyvin sen, millaisiin kannustavuusongelmiin työtä tekevien köyhien oikeudellisen infrastruktuurin piirissä tämän hetken Suomessa ajaudutaan.
**
Kysymys taiteellisen toiminnan materiaalisten edellytysten edistämisestä liittyy siis siihen
mekanismiin, jonka kautta taloudellinen toimintaympäristö vaikuttaa taiteilijoihin ja taidemaailmaan. Tätä mekanismia on tarkasteltu useissa viimeaikaisissa taiteensosiologisissa ja
-taloustieteellisissä tutkimuksissa. Pääsääntöisesti niissä ollaan yhtä mieltä siitä, että kaikkialla länsimaissa taiteen poikkeuksellinen talous värittää tavalla tai toisella ammattitaiteilijoiden taiteellista toimintaa. Hans Abbing on esimerkiksi kuvannut tutkimuksessaan Why
Are Artists Poor? miten julkisen vallan yhteiskunnalliset interventiot taidejärjestelmään
ylläpitävät taiteilijoiden piirissä muun muassa sellaista ”palkinto-orientaatiota”, joka estää
markkinatalouden ja taidejärjestelmän ”normaalin” vuorovaikutuksen sekä samalla ylläpitää
jyrkkää erottelua pyyteettömän taiteellisen työn ja leipätöiden välillä7.
Abbingin pohdinnat voi liittää Howard S. Beckerin teoriaan ”täysin kehittyneestä taidemaailmasta”. Becker on nimittäin kuvannut taiteensosiologian klassikkoteoksessaan Art
Worlds miten niin kutsutuissa ”täysin kehittyneissä taidemaailmoissa” taiteen jakelujärjestelmä yhdistää taiteilijat yhteiskunnan talousjärjestelmään ja välittää taideobjektit niitä
arvostaville yleisöille, jotka ovat valmiit maksamaan niistä riittävästi, jotta taideobjektien
valmistus voi jatkua yhteiskunnassa8. Tällaisessa ideaalityyppisessä täysin markkinaperus6
7
8
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Ks. myös Rensujeff 2003, s. 72–74.
Abbing 2002, s. 48–51, 94–101 ja 295–297.
Becker 1982, s. 93. Beckerin malli ”täysin kehittyneestä taidemaailmasta” on monessa suhteessa
yksinkertaistava ideaalimalli, joka sivuuttaa esimerkiksi sen, että tämäntyyppisillä taidemark
kinoilla liikkuvat konkreettien teosten ohella niitä koskevat immateriaalioikeudet.
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teisessa taidemaailmassa taideobjektien valmistamisen ja niiden markkinaperusteisen kuluttamisen välille muodostuu tasapainotila, jonka vaikutuksesta sellainen taiteellinen ilmaisu,
jolla ei ole riittävää maksavaa yleisöpohjaa, jää samalla tyystin syntymättä.
Mikäli julkinen valta ei tässä tilanteessa kohdista taidemaailmaan minkäänlaista sen toimintaa rajoittavaa sääntelyä, yhteiskunnassa vallitsee muodollisesti täydellinen taiteellisen
ilmaisemisen vapaus: julkinen valta ei puutu minkäänlaisin rajoittavin tai edistävin toimin
taidemaailmaan. Käytännössä taiteellisen ilmaisemisen vapaus jää kuitenkin tällöin sisällöllisesti tyhjäksi muodolliseksi vapaudeksi, sillä se on kuvatun markkinamekanismin kautta
täysin kytköksissä kuluttajien taiteeseen kohdistamaan kysyntään alistaen ammattimaisen
taiteellisen toiminnan markkinoiden liitännäiseksi9. ”Täysin kehittyneessä taidemaailmassa”
kaikki ammattimainen taiteen tuotanto on näet alistettu sen taidemarkkinoilla tapahtuvalle
vastaanotolle.
Yksinomaan ”täysin kehittyneen taidemaailman” ideaalimallin mukaisesti toimiva
taidemaailma on kuitenkin illuusio, vaikkakin osa taiteellisesta toiminnasta tapahtuu Suomessakin kieltämättä tämän toimintalogiikan mukaisesti. Kun niin sanotun markkinaläpimurron taiteellaan tehnyt taiteilija pystyy kattamaan taiteellisen toimintansa kulut ja kaikki
elinkustannuksensa taiteellaan, markkinat kannattelevat täysin häntä ja hänen ilmaisuaan.
Kaikki taiteellinen ilmaisu ei tule kuitenkaan koskaan tekemään markkinaläpimurtoa.
Esimerkiksi osassa taiteellista toimintaa jo kulurakenne on lähtökohdiltaan sellainen, että
taiteellisen toiminnan kustannukset kattavan maksavan yleisön kerääminen on liki mahdotonta. Erityisen ongelmalliseksi ”täysin kehittyneessä taidemaailmassa” toimiminen voi
muodostua sellaiselle kuvataiteen ydinalueille tyypilliselle taiteelliselle ilmaisulle, joka nojaa
uniikkien taide-esineiden valmistamiseen. Yhden uniikin taide-esineen tuotantokustannukset – etenkin taiteilijan työlle laskettava hinta huomioon ottaen – nousevat usein hyvin korkeiksi10. On myös huomattava, että ani harva jossain uransa vaiheessa ”täysin kehittyneen
taidemaailman” toimintalogiikan mukaan työskentelevä on onnistunut pääsemään sen piiriin heti taiteellisen toimintansa varhaisvaiheessa tai onnistuu saamaan sen piirissä työskennellen materiaaliset edellytykset koko taiteilijauralleen.
Käytännössä nyky-yhteiskunnissa arvostetaankin myös sellaista taidetta, jolla ei ole riittävää markkinakysyntää, eivätkä nykyaikaiset taidemaailmat ole siksi puhtaita beckeriläisiä
”täysin kehittyneitä taidemaailmoja”. Sen sijaan ne käsittävät myös erityyppisiä mekanismeja,
joilla pidetään elinvoimaisena sellaista taiteellista ilmaisua, joka jäisi puhtaan markkinaperusteisessa taidemaailmassa syntymättä. Juuri nämä mekanismit synnyttävät Hans Abbingin
kuvaaman taiteen poikkeuksellisen talouden.
Osa mekanismeista tukeutuu perheeseen, sukuun tai muihin yksityisiin toimijoihin.
Taiteilijat työskentelevät esimerkiksi puolisonsa elättäminä, perityn varallisuutensa turvin
9 Ks. Vazquez 1973, s. 84–86.
10 Taloustieteellisesti tarkastellen uniikkien taide-esineiden valmistaminen kärsii helposti esimer
kiksi niin kutsutusta Baumolin taudista: taidetyön tuotanto ei tehostu samaan tapaan kuin
tuotanto yhteiskunnassa keskimäärin, mikä heijastuu niin kutsuttuna income capina taidetyön
hinnoitteluun (ks. Baumol & Bowen 1966). Tosin joskus taiteilijat onnistuvat toteuttamaan
transsubstantiaation, jossa taiteilijan väliintulo muuttaa tavalliset ainesosat huomattavasti arvok
kaammiksi taideteoksiksi (ks. Bourdieu 1985b, s. 175–180).
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tai mesenaattien tuen avulla. He etsivät myös taiteellisen työn ulkopuolista työtä, jolla he
rahoittavat taloudellisesti tappiollista taiteellista toimintaansa11.
Osa mekanismeista tukeutuu julkiseen valtaan ja juuri nämä mekanismit muodostavat
tässä tutkimuksessa käsitellyn taiteen edistämisen periaatteesta juontuvan taiteenedistämislainsäädännön. Taiteensosiologit ovatkin toisinaan nähneet näitä mekanismeja jäsentäessään
julkisen vallan esimodernin ajan kirkon ja varakkaiden porvareiden kaltaisten varhaisten
mesenaattien toiminnan jatkajana12, vaikkakin nykymuotoisen julkisen taiteenedistämisjärjestelmän puitteissa tietyt taiteilijat valitaan useiden hakijoiden joukosta edistämistoimien
kohteeksi aivan erilaisella mekanismilla kuin, mikä on tyypillinen taiteilijan ja mesenaatin
suhteen muodostumiselle.
Olennaista on se, että taiteellisen ilmaisemisen vapaus jäsentyy eri tavoin riippuen siitä,
millaisin erityyppisin mekanismein taidemaailman piirissä pidetään elinvoimaisena sellaista
taiteellista ilmaisua, joka jäisi puhtaan markkinaperusteisessa eli beckeriläisessä ”täysin kehittyneessä taidemaailmassa” syntymättä. Mikäli taiteellisen toiminnan taloudelliset puitteet
luodaan perityllä varallisuudella, taiteellinen ilmaisemisen vapaus jäsentyy sen mukaan
miten varallisuus jakaantuu yhteiskunnassa. Jos taloudelliset puitteet luodaan muuta kuin
taiteellista työtä taiteellisen toiminnan ohella tekemällä, jäsentyy taiteellisen ilmaisemisen
vapaus ulkotaiteellisin perustein sen mukaan miten taiteilijat pärjäävät taiteellisen toiminnan ulkopuolella. Siinä tapauksessa, että taloudelliset puitteet luodaan perinteisten mesenaattien avulla, taiteellisen ilmaisemisen mahdollisuuksien rajat piirtyvät mesenaattien
makujen perusteella. Kun taloudelliset puitteet luodaan julkisen vallan taiteen edistämistoimien avulla, taiteellisen ilmaisemisen vapaus jäsentyy niistä sosiaalisista instituutioista ja
mekanismeista, joiden välityksellä taidemaailma pääsääntöisesti itse tunnustaa jotkin taiteellisen toiminnan muodot tukemisen arvoisiksi, muodostuvan oikeusjärjestykseen kiinnittyvän kulttuuripoliittisen kehikon kautta.
Tässä tilanteessa optimaalinen tosiasiallinen taiteellisen ilmaisemisen vapaus syntyykin
nähdäkseni useiden eri mekanismien yhteisvaikutuksen kautta – mahdollisimman monimuotoisesti talousjärjestelmään ja muuhun yhteiskuntaan kytkeytyvässä taidemaailmassa. Näin
taiteellisen ilmaisemisen vapaus jäsentyy yhtälailla suhteessa taiteen rajoituslainsäädännön
taiteelliselle ilmaisemiselle piirtämän vapauspiirin rajoihin kuin myös suhteessa taiteilijan
mahdollisuuksiin toimia niissä institutionaalisissa olosuhteissa, joissa hän elää.
Amartya Senin toimintavalmiusteorian ajattelua seuraten tällöin esimerkiksi taiteilijan
peritty, taidemarkkinoilta saatu tai julkisen vallan taiteenedistämistoimin kanavoitu varallisuus (budget set) määrittää hänen mahdollisuutensa toimia markkinoilla, kun taas hänen
11 Tällaiseen toimintaan suhtaudutaan taiteen taloustieteilijöiden keskuudessa kaksijakoisesti.
Hans Abbing (2002, s. 143) esimerkiksi kokee ”hybriditaiteilijuudeksi kutsumansa ilmiön
positiivisena”, kun taas toiset suhtautuvat siihen varauksellisemmin (ks. esim. Markusen et.al.
2006).
12 Myös Becker mieltää julkisen vallan eräänlaiseksi nykyaikaiseksi mesenaatiksi, kun hän kuvaa
julkisen vallan ja taidemaailman välistä vuorovaikutusta taidemaailmassa, jota hän ei ilmei
sestikään miellä vielä ”täysin kehittyneeksi”. Beckerin mukaan julkinen valta toimii mesenaattina
muun muassa tilatessaan maalauksia tai julkisiin tiloihin sijoitettavia veistoksia sekä palkatessaan
taiteilijoita suorittamaan taiteellista työtä erityyppisissä palvelussuhteissa. (Becker 1982, s. 100.)
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toimintavalmiutensa (capability set) määräävät kokonaisvaltaisesti hänen vapauttaan toimia
taidemaailmassa sekä valita siinä erilaisia elämisen ja toimimisen mahdollisuuksia13. Taiteilijan tosiasiallisen ilmaisunvapauden jäsentämisessä tulee tuolloin olennaiseksi sen huomioiminen, että eri taiteilijat tarvitsevat eri aikoina erilaisia määriä erityyppisiä resursseja pystyäkseen toteuttamaan toimintavalmiuksiaan.
Näin tarkastellen taiteilijan ilmaisunvapaus näyttäytyy esimerkiksi kompetenssina liikkua uran aikana erilaisten taiteilijapositioiden välillä. Samalla esteet liikkua näiden taiteilijapositioiden välillä – esimerkiksi Hans Abbing kuvaaman palkintosuuntautuneen ”valtiontaiteilijan” ja kaupallisesti suuntautuneen ”markkinataiteilijan” roolien välillä14 – näyttäytyvät
ilmaisunvapauden rajoituksina aivan riippumatta siitä kohdistuuko taiteilijan ilmaisuun
sinänsä minkäänlaisia varsinaisia rajoitustoimia ja samaten aivan riippumatta siitä millaisen
varallisuuden taiteilija tuossa lukitussa taiteilijapositiossaan onnistuu saavuttamaan. Tällaisessa jäsennyksessä taiteen vapauden oikeusvaltiolliset elementit eli taiteilijan muodollisen
vapauspiirin rajat yhdistyvät hyvinvointivaltiollisiin elementteihin eli taiteilijan tosiasiallisiin mahdollisuuksiin toimia muodollisen vapauspiirinsä puitteissa. Näin tulee myös näkyväksi se, kuinka taiteen vapauden torjuntaoikeudellinen ja turvaamisoikeudellinen ulottuvuus ovat saman kolikon kaksi eri puolta15.
**
Kun taiteellisen ilmaisemisen vapaus nähdään edellä kuvatulla tavalla toimintavalmiutena,
huomio kiinnittyy myös kokonaisvaltaisesti taiteellista toimintaa ympäröivän toimintaympäristön oikeudellistumiseen. Tarkemmin sanoen siihen, kuinka etenkin hyvinvointivaltiollisten taiteenedistämisjärjestelyjen myötä erityyppisten taiteelliseen työhön liittyvien
oikeussäännösten määrä on kasvanut ja oikeudellinen ratkaisutoiminta on vahvistanut asemaansa erilaisten taiteellisessa toiminnassa kohdattavien ristiriitojen ja ongelmatilanteiden
ratkaisukeinona16. Tässä yhteydessä oikeudellisen asiantuntemuksen tarve on korostunut
taidemaailmassa, minkä johdosta myös lakimiesprofessio ja sen oikeudellinen retoriikka on
alkanut saada yhä keskeisempää jalansijaa taiteellisesta toiminnasta käytävässä keskustelussa.
Taidemaailman oikeudellistuneissa vuorovaikutussuhteissa yksilön asema ja hänen toimintakompetenssinsa riippuukin yhä enemmän siitä, millaiset oikeusnormien tulkintaan
ja tehokkaaseen käyttämiseen liittyvät tietotaidolliset tai niiden hankkimiseen tarvittavat
taloudelliset resurssit hänellä on intressiensä puolesta käytettävissä. Niinpä taiteen oikeudellistumiskehitys on taiteellisen ilmaisemisen vapauden kannalta kaksijakoinen kysymys.
Toisaalta oikeusnormeilla turvataan taiteen vapautta ja luodaan siihen liittyvää oikeusvarmuutta. Toisaalta oikeusnormien lisääntymisen voi nähdä taiteellisen ilmaisemisen vapau13 Sen 1992, s. 39–41. Ks. myös Sen 2010.
14 Abbing 2002, s. 94.
15 Ks. myös Deakin ja Browne (2003), jotka lähestyvät EU:n perusoikeuskirjan kontekstissa
vastaavantyyppisellä tavalla Amartya Senin käsitteistöstä ammentaen kp-oikeuksien ja tssoikeuksien yhteyttä markkinatalousyhteiskunnassa.
16 Taiteellisen toiminnan toimintaympäristön oikeudellistuminen liittyy yhteiskunnan yleisempään
oikeudellistumiseen, josta ks. Tarasti 2002.
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den rajoitteeksi, kun taiteellisen toiminnan liittyvät kysymykset siirtyvät taiteilijoiden taiteellisen harkinnan piiristä lakimiesprofession oikeudellisen harkinnan piiriin tai ainakin
uudelleenkoodautuvat taidejärjestelmän esteettiseen arvottamiseen pohjautuvalta koodilta
oikeusjärjestelmän oikeusnormien mukaisuuteen pohjautuvalle koodille.
Tässä tilanteessa taiteellisen ilmaisemisen vapauteen vaikuttaa eittämättä se, että eri taiteilijoilla on hyvin erilaiset oikeudelliseen tietotaitoon ja sen hankkimiseen liittyvät toimintavalmiudet. Hyvät oikeudelliset toimintavalmiudet omaava taiteilija kykenee käyttämään
oikeussääntelyn hänelle luomia instrumentteja hyväkseen ja menestymään oikeusnormeihin
tukeutuvissa riidanratkaisutilanteissa. Heikot oikeudelliset toimintavalmiudet omaava taiteilija kohtaa vastaavasti helposti oikeudellisen epävarmuuden kokemuksia ja menestyy heikosti oikeudellistuneessa riidanratkaisutilanteessa.
Ilmiö on toki yleisesti kaikelle hyvinvointivaltiolliselle laajalti oikeudellistuneelle yhteiskunnalliselle toiminnalle ominainen17. Se liittyy abstraktin ja ohjelmallisen sääntelyn diskurssiiviseen luonteeseen, jossa useat oikeudet ovat pikemminkin jatkuvasti neuvoteltavissa
oikeudellistetuissa vuorovaikutustilanteissa kuin ennakolta ratkaistuina ja siten julkisen
vallan byroktatiakoneiston suoraviivaisesti toimeenpantavissa.18 Tältä pohjalta taiteellisen
ilmaisun vapautta oikeuden ulkoisesta näkökulmasta tarkastellen käykin ilmeiseksi, että
oikeusjärjestelmä jo olemassa olonsa kautta puuttuu taiteellisen ilmaisemisen vapauteen
luoden taidemaailmaan sellaisia mekanismeja, instituutioita ja toimijoita, joita siellä ei olisi
ilman oikeusjärjestelmää.
**
Edellä oleva pohdinta osoittaa sen, kuinka monimuotoisesti jo oikeusjärjestyksen olemassaolo sekä ennen kaikkea sen avulla rakennetun erityyppisiin oikeudellisiin instrumentteihin
nojautuvan taiteen edistämisjärjestelmän olemassaolo vaikuttaa taiteellisen ilmaisun vapauden jäsentymiseen suomalaisessa taidemaailmassa. Taiteellisen ilmaisemisen vapauteen liittyvää oikeussääntelyä ei tulisikaan lähestyä edes oikeuden ulkoiseen näkökulmaan kiinnityttäessä sellaisesta yksinomaan taiteellista toimintaa rajoittavan sääntelyn näkökulmasta,
joka on tyypillinen useille taiteensosiologisille tutkimuksille19. Taiteilijoiden tosiasiallisen
ilmaisunvapauden jäsentämisen kannalta olisi muistettava talousjärjestelmän vaikutuksia
taidemaailmaan analysoitaessa se, kuinka keskeinen tekijä oikeusjärjestys on nykyaikaisessa
talousjärjestelmässä ja kuinka oikeusjärjestys linkittyy talousjärjestelmään myös muutoin
kuin suoraan markkinamekanismin kautta.
17 Kuten Lars D. Eriksson on todennut, oikeudellistuminen on pitkälti seurausta hyvinvointi
valtiollisesta ajattelusta, jonka oppien mukaisesti lainsäätäjä on lisännyt oikeudellista sääntelyä
voidakseen taata paremmat mahdollisuudet hyvinvoinnin jakamiseen ja ihmisten turvallisuuden
edistämiseen (ks. Eriksson 1987, s. 10–11). On kuitenkin hyvä huomata, että oikeudellistumisella
pidemmät historialliset juuret. Jürgen Habermas on esimerkiksi kutsunut nykyistä oikeudellis
tumiskehitystä oikeudellistumisen neljänneksi aalloksi pitäen valtiosääntöistymistä, oikeus
valtiollistumista ja absoluuttisen valtion syntyä sen edellisinä merkittävinä sykäyksinä (Habermas
1986, s. 204–208).
18 Tähän liittyvästä keskustelusta ks. esim. Tunc 1981 ja Cox 1998.
19 Ks. esim. Van Maanen 2009, s. 221–222.
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Nykyisille taiteensosiologisille tutkimuksille ominainen tapa samaistaa taiteellisen
ilmaisemisen vapauteen liittyvä oikeussääntely käsky- ja kieltonormeja käyttäväksi rajoitussääntelyksi näet peittää näkyvistä sen, kuinka oikeussääntely on nyky-yhteiskunnassa yksi keskeisimmistä taiteellisen ilmaisunvapauden tosiasiallisen käyttämisen kannalta relevanttien
toimintavalmiuksien luojista. Näiden oikeudellisin toimin luotujen toimintavalmiuksien
kautta muodostuu pitkälti myös se taiteen poikkeuksellinen talous, joka värittää taiteellista
toimintaa niin Suomessa kuin muissakin beckeriläistä ”täysin kehittynyttä taidemaailmaa”
hylkivissä yhteiskunnissa.
Tätä taiteen poikkeuksellista taloutta ei ole kuitenkaan mielekästä mieltää sen suuremmaksi taiteen vapauden kahleeksi kuin jo taiteen ja markkinatalouden kytkentää sinänsä.
Nykyaikaisessa taidemaailmassa taiteen autonomia ei ole taiteen ja taiteilijoiden riippumattomuutta niin markkinoista kuin julkisesta vallasta vaan pikemminkin taiteilijoiden valmiutta toimia monimuotoisesti niin suhteessa markkinoihin kuin julkiseen valtaan20. Niinpä
ammattikuvataitelijan taiteellisen toiminnan oikeudellisen infrastruktuurin kehittämisen skeemaksi olisi otettava puuttumattomuuden periaatteen ja taiteen edistämisen periaatteen yhdistävä ajatus taiteellisen ilmaisemisen vapaudesta toimintakompetenssina21.

5.1.2 Perus- ja ihmisoikeusperiaatteet kuvataiteellisen toiminnan oikeudellisen
infrastruktuurin ylläpitäjinä
Kuvataiteilijan taiteelliseen toimintaan kohdistuvat abstraktit oikeusnormit saavat varsinaisen oikeudellisen merkityksensä vasta, kun ne jossakin tietyssä konkreetissa lainsoveltamistilanteessa yhdistyvät taiteilijan tosiasialliseen toimintaan22. Lainopillisesta näkökulmasta
normit saavat merkityksensä sen viimekädessä tuomioistuinten tai viranomaisten harjoittaman oikeusnormien tulkintaprosessin kautta23, jossa jokin tosiasiallinen toiminta oikeudellistetaan eli alistetaan oikeusjärjestyksen normitusvallan alaisuuteen.

20 Taiteen autonomian mieltäminen riippumattomuudeksi markkinoista ja julkisesta vallasta on
tyypillistä etenkin angloamerikkalaiselle taidepoliittiselle keskustelulle (ks. Cummings 1991, s.
46; McGuigan 1981, s. 23–39; Sullivan 1991, s. 80–81).
21 Samansuuntaisesti taiteellisen ilmaisemisen vapautta jäsentävät myös Graber & Teubner 1998.
22 Tässä yhteydessä tosiasiallisen toiminnan käsite sisältää lähtökohtaisesti kaikenlaisen normeihin
yhdistyvän toiminnan eli siis niin normien mukaisen kuin niiden vastaisen toiminnan taikka
normien mukaisen tai niiden vastaisen toimimatta jättämisen.
23 Vaikka viranomaisten harjoittama tulkinta voidaan alistaa monin osin tuomioistuinkontrollin
alaisuuteen, sisältyy siihen hallintoprosessin ominaispiirteistä johtuen myös sellaisia seikkoja,
joihin tuomioistuinkontrolli ei ulotu. Tällaisia ovat muun muassa erinäisten valituskieltojen
alaan kuuluvat kysymykset sekä monet tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävät kysymykset,
joiden osalta tuomioistuinkontrollin piiriin voidaan saattaa vain kysymys siitä, onko viran
omainen ylittänyt tai alittanut tälle kuuluvan harkintamarginaalin. Oikeusnormien vaikutuspiiri
ei näin ollen tyhjene tuomioistuinvalvonnan piiriin kuuluviin seikkoihin vaan on sitä laajempi.
Tämä tuomioistuinvalvonnan ulottumattomissa oleva viranomaistoiminnan piiri ei ole missään
tapauksessa ”valvomatonta aluetta” vaan tavanomaisesti erinäisen itsevalvonnan, viranomais
valvonnan ja laillisuusvalvonnan kohteena.
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Tässä oikeudellistamisprosessissa tietyt tosiasiallisen toiminnan piirteet katsotaan
oikeudellisesti merkityksellisiksi ja yhdistetään joihinkin abstrakteihin oikeusnormeihin.
Samalla toiset tosiasiallisen toiminnan piirteet katsotaan oikeudellisesti merkityksettömiksi
ja suljetaan oikeudellisen tarkastelun ulkopuolelle. Näin oikeudellisen tulkintaprosessin
kautta abstrakti alun perin vailla välitöntä yhtymäkohtaa todellisuuteen ollut kirjoitettu
oikeus muuntuu vähitellen siksi voimassaolevaksi oikeudeksi, jonka sisältöä ei sinänsä voi
tunnistaa vielä säädöstekstiin kirjatuista abstrakteista oikeusnormeista itsestään.
Kun kuvataiteilija esimerkiksi käy kaupassa ostaen maalia ja ruoka-aineita, yhdistyy
ostamistoiminta tuloverotuksen luonnollisia vähennyksiä koskeviin säännöksiin. Mikäli
maali on ostettu taiteellista toimintaa varten ja ruoka ravinnoksi, ensin mainittu vaikuttaa
verovähennysjärjestelmän kautta lähtökohtaisesti vähentävästi taiteilijan maksamien verojen
määrään, kun taas jäljempänä mainitulla ei ole vero-oikeudellista merkitystä.
Tilanne kuitenkin muuttuu päinvastaiseksi silloin, kun maali on ostettu taiteilijan
kodin seinien maalaamiseen ja ruoka-aineet installaatioteosta varten. Tämä johtuu siitä, että
tosiasiallinen ostamistoiminta oikeudellistetaan käyttäen tuloverolainsäädännön avoimia ja
abstrakteja käsitteitä ”taiteen harjoittamisesta johtuva meno” ja ”elantomeno” (ks. TVL 31
§) oikeudellisen tulkintatoiminnan lähtökohtien mukaisella tavalla eli näyttämällä jonkin
asian olevan vähennyskelvottoman ”elantomenon” sijaan vähennyskelpoinen ”taiteen harjoittamisesta johtuva meno”.
Vastaavalla tavalla taiteellisessa tarkoituksessa tehty kissantappamisteko ja eläimen kiellettyä tappamistapaa koskeva rangaistusuhkainen kieltonormi johtavat taiteilijan tuomitsemiseen teostaan rangaistukseen, mikäli konkreettinen kissantappamisteko vastaa kiellettyä
tappamistapaa koskevaa rikostyyppiä ja tuomitsemisen muutkin edellytykset ovat käsillä.
Tällöin kissantappamisteko oikeudellistetaan vertaamalla sitä kieltonormin kuvaamaan
abstraktiin rikostyyppiin (ks. RL 17:14, 17:14a ja 17:15 sekä niissä viitattu EläinsuojeluL).
Kissantappamisteon oikeudellistamisessa kiinnitetään tällöin huomio siihen, onko
tappaminen tapahtunut säännöksen kieltämällä tavalla esimerkiksi aiheuttaen kissalle kärsimystä vai onko tappaminen tapahtunut kissantappamisteon suorittamista koskevien
oikeusnormien sallimalla tavalla. Koska kissantappamisteko itsessään ei ole oikeusjärjestyksen kieltämä teko, kissantappamisteon olemassaolo ylipäänsä ei tule tällöin oikeudellisesti
arvioitavaksi, vaikka sitä pidettäisiinkin moraalisesti tuomittavana. Sen sijaan oikeudellisen
arvioinnin kohteeksi tulevat tällöin ne kissantappamisteon yksityiskohdat, jotka ovat yhdistettävissä eläimen tappamistapaa koskeviin normeihin.
Tässä konkreetissa lainsoveltamistilanteessa sovelletaan verovähennyssäännösten ja
kriminalisointien kaltaisten laintasoisten normien ohella perusoikeusmyönteisen ja ihmisoikeusystävällisen laintulkinnan kautta perus- ja ihmisoikeusnormistoa. Esimerkiksi tuloverolainsäädännön käyttämän käsitteen ”taiteellisesta toiminnasta johtuva meno” tulkinnassa
on kiinnitettävä huomio niihin tulkintaa ohjaaviin lähtökohtiin, jotka juontuvat taiteellista
ilmaisua koskevista perus- ja ihmisoikeuksista. Näihin kuuluu muun muassa taiteen oikeudellisen sisällönmäärittelyn kielto (ns. Niveaukontrolle-kielto), joka kieltää ”taiteellisesta
toiminnasta johtuvan menon” käsitteen määrittelemisen viranomaisten tai tuomioistuinten
itsenäisen esteettisen arvottamisen pohjalta. Samaten sovellettaessa kissantappamisteon rangaistavaksi säätävää normia taiteellisessa tarkoituksessa tehtyyn kissantappoon, on normin
244

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

soveltuvuuden ohella selvitettävä oikeuttaako teon taiteellinen luonne taiteellista toimintaa
suojaavien perus- ja ihmisoikeuksien suoran soveltamisen kautta sellaisen taiteellisesti perustellun kissantappamisteon, joka olisi muutoin kielletty.
Sinänsä tämä laintasoisten normien tulkinnan yhteys niihin liittyvien perus- ja ihmisoikeusnormien tulkintaan ei tule välttämättä esille tavanomaisessa laintulkintatilanteessa eli
niin kutsuttuja rutiinitapauksia ratkaistaessa. Niiden kohdalla ratkaisijalle ei ole epäselvyyttä
jonkin tosiasiallisen toiminnan oikeudellistamisen tavasta ja sen oikeusjärjestelmässä synnyttämistä vaikutuksista, eikä hänellä ole näin ollen myöskään syytä kyseenalaistaa oikeusjärjestykseemme sisältyvää ennakko-oletusta siitä, että kaikki laintasoinen sääntely on lähtökohtaisesti sopusoinnussa sitä normihierarkkisesti ylemmän perus- ja ihmisoikeussääntelyn
kanssa. Sen sijaan, jos nämä rutiinitapauksen ratkaisemiseen liittyvät elementit kyseenalaistetaan tai niihin liittyy tulkinnallista epäselvyyttä, perus- ja ihmisoikeusnormien yhtäaikainen soveltaminen laintasoisten normien kanssa tulee usein selvemmin havaittavaksi.
Perusoikeusmyönteinen, ihmisoikeusystävällinen ja perustuslainmukainen tulkinta
tulevatkin oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa useimmiten esiin kirjatuiksi ratkaistaessa niin
sanottuja kiperiä tapauksia (hard cases), joiden kohdalla jonkin laintasoisen normin tulkinnan suhteessa perus- ja ihmisoikeuksiin on tulkinnallisuutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
etteivätkö perus- ja ihmisoikeusnormit ja niihin liittyvät tulkintaperusteet olisi asiaa oikeusjärjestyksen näkökulmasta tarkasteltuna yhtäläisesti mukana myös niin sanotuissa rutiinitapauksissa. Suomalaisessa oikeudellisessa argumentaatiossa ei vain ole tapana viitata jonkin
normin ja sen vakiintuneen tulkinnan perus- ja ihmisoikeussäännöstön mukaisuuteen niin
sanottuja rutiinitapauksia ratkaistaessa.
Osaltaan tämä liittyy siihen, että perus- ja ihmisoikeusnormit toimivat usein oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa sellaisina oikeudellistamistavan etsintänormeina ja laadullisen ratkaisukehikon raamit väljästi osoittavina täydennysnormeina, joihin ei ole tarpeen eksplisiittisesti vedota rutiinitapauksen subsumptiomaisessa perustustelulogiikassa, jossa ratkaisun
perustelut liittyvät ennen kaikkea alalauseen oikeellisuuden osoittamiseen
Äärimmillään perus- ja ihmisoikeusnormien soveltaminen voi jopa johtaa jonkin sinänsä
voimassa olevan laintasoisen normin täydelliseen syrjäyttämiseen yksittäistapauksessa. Tuolloin syrjäyttämisargumentaation oikeudellisena kiinnekohtana toimii perustuslain etusijasäännös (PeL 106 §).
**
Ajatus oikeusjärjestyksen sisältyvästä normihierarkiasta tuottaa siis oletuksen siitä, että
kaikki laintasoinen sääntely on lähtökohtaisesti sopusoinnussa sitä normihierarkkisesti
ylemmän perus- ja ihmisoikeussääntelyn kanssa. Näin ollen laintasoista sääntelyä normihierarkkisesti korkeammat perusoikeusnormit – kuten taiteen vapaus (PeL 16.3 §) sananvapaus
(PeL 12 §) ja elinkeinovapaus (PeL 18 §) – myös määrittävät millaista laintasoinen taiteelliseen toimintaan kohdistuva sääntely voi olla, vaikkakaan ne eivät tyhjentävästi määrää tuon
sääntelyn sisältöä. Näin ollen ne vaikuttavat edellä kuvatun oikeusnormien tulkinnan ohella
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myös oikeusnormien asettamiseen osana eduskunnassa tapahtuvaa lainsääntöprosessia24.
Perusoikeusteoreettisesti tässä on kysymys perusoikeusnormien vaikutuksista niitä alemmanasteisen lainsäädännön asettamiseen toisaalta perustuslaillisina toimeksiantoina ja toisaalta
perusoikeuksien rajoitusedellytysten kautta.
Taiteenedistämislainsäädännön asettamista jäsentää perusoikeusnormistosta johdettavissa oleva julkiselle vallalle kohdistuva perustuslaillinen toimeksianto ryhtyä sellaisiin aktiivisiin toimiin, jotka edistävät yleisellä tasolla taiteellista toimintaa. Tästä perustuslaillisesta
toimeksiannosta ei voi kuitenkaan johtaa minkäänlaista velvoitetta jonkin tietyntyyppisen
tai tietyllä tasolla olevan taiteen edistämisjärjestelmän luomiseen. Siitä ei voi myöskään johtaa minkäänlaisia yksilöiden subjektiivisia oikeuksia taiteenedistämistoimien kohteena olemiseen. Tästä huolimatta perusoikeusjärjestelmästä voidaan kuitenkin johtaa eräitä yleisen
tason oikeudellisia reunaehtoja (optimointikäskyjä) taiteen edistämisjärjestelmälle ja sitä
koskevan lainsäädännölle.
Valtaosin näissä reunaehdoissa on kuitenkin kyse sellaisista ohjelmallisista tavoitteista,
joiden oikeudellinen argumentaatioarvo on pikemminkin tavoitetilaa kuin yhtä ainoaa
oikeaa toimintatapaa osoittava. Tällainen on esimerkiksi taiteen vapautta koskevasta perusoikeudesta johdettavissa oleva optimointikäsky suosia taiderahoituksessa mahdollisimman
vapaasti käytettävissä olevaa työskentelytukea sitä vaikutuksiltaan ohjaavampien projektitukien sijaan. Tehokkaimmat ja ehdottomimmat oikeudelliset rajat taiteenedistämislainsäädännölle asettavat lähinnä yhdenvertaisuusperiaatteesta juontuva syrjinnän kielto, joka
kieltää muun muassa joidenkin taiteilijaryhmien ilman hyväksyttävää syytä tapahtuvan
rajaamisen taiteenedistämistoimien ulkopuolelle, sekä valtion tukien käyttöä koskevat kilpailuoikeudelliset normit, joiden oikeusvaikutukset ulottuvat käytännössä toistaiseksi vain
suuriin av-tuotantoihin.
Lähtökohtaisesti kysymys siitä missä suhteessa valtio toteuttaa taiteen edistämisvelvoitettaan esimerkiksi apurahoin, verotuin, tekijänoikeudellisin järjestelyin tai sosiaaliturvajärjestelmän kautta onkin ensisijaisesti yhteiskuntapoliittinen tarkoituksenmukaisuuskysymys,
jota ei voi ratkaista perusoikeusnormien oikeudellisen tulkinnan kautta joskin ne asettavat
tietyn kehikon mahdollisille toimintavaihtoehdoille. Perusoikeusnäkökulmasta tilannetta
on kuitenkin oikeudellisesti arvioitava toisin sen jälkeen, kun valtio on ryhtynyt joihinkin
lainsäädännöllisiin taiteen edistämistoimiin. Jo luodun taiteen edistämislainsäädännön
kehittämistä on näet arvioitava jo saavutetun perusoikeussuojan tason heikentämisen kieltävän perusoikeuksien heikennyskiellon pohjalta. Sekään ei sinänsä kiellä minkään yksittäisen
edistämisjärjestelyn muuttamista tai purkamista. Se kuitenkin edellyttää, että purettava tai
muutettava edistämisjärjestely kompensoidaan jollakin tavalla siten, ettei saavutettu perusoikeussuojan taso yleisellä tasolla heikkene.

24 Käytännön lainsäädäntötoiminnassa perusoikeusnormit vaikuttavat ennen kaikkea normi
hierarkkisesti niitä alemmanasteisen lainsäädännön asettamiseen. Tämän lisäksi perusoikeus
normit vaikuttavat myös toisiinsa saaden oikeusvaikutuksensa ennen kaikkea osana perus
oikeusjärjestelmän muodostamaa kokonaisuutta. Näin ollen ne vaikuttavat myös toisten perus
oikeusnormien asettamiseen.
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Heikennyskiellon yhteydessä saavutettua perusoikeussuojan tasoa on siis tarkasteltava
suhteessa yhteiskuntaan yleensä, ei sinänsä suhteessa yksittäiseen edistämisjärjestelyjen
kohteena olevaan taiteilijaan. Näin ollen heikennyskieltoon on käytännössä erittäin vaikea
vedota tuomioistuimessa harjoitettavan konkreetin perusoikeuskontrollin yhteydessä. Tämä
ei kuitenkaan poista heikennyskiellosta oikeusjärjestykseen kohdistuvaa normatiivista vaikutusta valtiosääntöoikeudellisena optimointikäskynä vaan pikemminkin korostaa tarvetta
ottaa heikennyskielto asianmukaisesti huomioon lainsäädäntöä asetettaessa ja valtiontaloudesta päätettäessä.
Toisin sanoen vaikka perusoikeuksista ei voikaan johtaa julkiselle vallalle esimerkiksi
velvollisuutta edistää taiteellista toimintaan tuloverotuksen vähennysjärjestelmän avulla
tai ylipäänsä minkäänlaisin verotuin, ei julkinen valta voi kuitenkaan muuttaa tai purkaa
vapaasti tällaisia edistämisjärjestelyjä ne käyttöönotettuaan. Verotukien muuttamisen tai
purkamisen yhteydessä on näet huolehdittava, että taiteellisen työn materiaalisten edellytysten taso ei koko yhteiskunnan tasolla tarkasteltuna heikkene esimerkiksi kompensoimalla
verotukiin kohdistuvat heikennykset apuraha- tai tekijänoikeusjärjestelmää kehittämällä.
Edellä käsitelty perusoikeussäännöstön toimeksiantovaikutus ei tyhjene edistämislainsäädännön tarkasteluun. Myös taiteellista ilmaisua rajoittavien normien asettamista on mahdollista tarkastella toimeksiantovaikutuksen kautta mieltämällä perusoikeusjärjestelmän
asettavan toimeksiantotyyppisen käskyn optimoida taiteilijan oikeus harjoittaa taiteellista
toimintaa julkisen vallan siihen puuttumatta sellaisten oikeushyvien kanssa, jotka perustelevat julkisen vallan puuttumisia tuohon toimintaan.
Oikeusjärjestykseemme on kuitenkin rakenteistunut oma erityinen doktriini tämäntyyppiselle tarkastelulle: Schranken-Schranken -ajatteluun nojautuva oppi perusoikeuksien
rajoitusedellytyksistä. Sen mukaan perusoikeuksia rajoittava sääntely voi perustua vain lakiin
ja sitä asetettaessa on kiinnitettävä huomio rajoituksen täsmällisyyteen, tarkkarajaisuuteen ja
oikeasuhteisuuteen25, rajoituksen perusteena olevien syiden hyväksyttävyyteen ja rajoitukseen liittyvien oikeusturvajärjestelyjen riittävyyteen sekä rajoituksen ristiriidattomuuteen
Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.
Perusoikeuksien avoimien ja melko tulkinnanvaraisten26 rajoitusedellytyksien tulkintavastuu on ensisijaisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnalla, joskin perustuslain 22
§:n mukainen perusoikeuksien turvaamisvelvollisuus periaatteessa ulottaa velvollisuuden
rajoitusedellytysten arviointiin lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin27. Käytännössä
25	Äärimmäisen rajan oikeasuhteisuudelle asettaa vaatimus siitä, ettei rajoitus saa koskaan
ulottua perusoikeuden ydinalueelle. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, ettei rajoitus saa tehdä
perusoikeutta tyhjäksi. (Ks. PeVM 25/1994 vp, s. 5; Viljanen 2001, s. 248–249.)
26 Ks. Saraviita 2005, s. 214.
27 Esimerkiksi mikäli lakiehdotusta ei ole lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten,
on mietintövaliokunnalla nähdäkseni korostettu velvollisuus varmistua itse lakiehdotuksen
perusoikeussäännöstön mukaisuudesta. Samaten perustuslakivaliokunnan valtiosääntöoikeu
dellisiin huomautuksiin perustuvat mietintövaliokunnan lakiehdotukseen tekemät muutokset
ovat abstraktin perusoikeuskontrollin tosiasiallisen toteutumisen kannalta vähintään yhtä
merkityksellisiä kuin perustuslakivaliokunnan itsensä lausuntoonsa kirjaamat valtiosääntöoikeu
delliset huomautukset.
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perusoikeuksien rajoitusedellytystestin soveltaminen liittyy usein keskenään erisuuntaisten
vapausoikeustyyppisten perusoikeusperiaatteiden tai tällaisten perusoikeusperiaatteiden ja
erityyppisten niille vastakkaisten kollektiivisten hyvien keskinäisen painoarvon määrittämiseen. Tällöin rajoitusedellytystesti on käsitettävissä käskyksi kiinnittää tuo arviointi mahdollisimman pitkälti valtiosääntöisiin näkökohtiin28.
Suomessa valtionsisäisesti voimaansaatetut ihmisoikeusnormit vaikuttavat taiteellista
toimintaa koskevien kansallisten normien sisällön asettamiseen perusoikeusnormeja vastaavalla tavalla. Niiden kaikkeen kansalliseen lainsäädäntötoimintaan ulottuva normatiivinen
velvoittavuus juontuu siitä, ettei kansallinen lainsäätäjä voi poiketa niistä edes perustuslainsäätämisjärjestyksessä29.
Käytännössä ihmisoikeusnormit asettavat kuitenkin suhteellisen väljän normatiivisen
kehikon kansalliselle lainsäätäjälle. Toimeksiantoluonteiset ihmisoikeusnormit asettavat
vain väljästi muotoillun yleisen edistämisvelvoitteen, joka ei ole käytännössä myöskään
konkretisoitunut sopimusten valvontaelinten ratkaisukäytännössä, ja vapausoikeustyyppisten ihmisoikeusnormien kohdalla sopimusten valvontaelinten ratkaisukäytännössä on painotettu taiteellisen toiminnan operoivan pääsääntöisesti sellaisella alueella, jossa valtioilla
on oltava laaja harkintamarginaali ihmisoikeusnormeista juontuvien velvoitteiden tulkinnassa. Taiteilijan taiteellisen ilmaisun vapauspiirin rajojen ja julkisen vallan toimintavelvoitteiden tarkkaan määrittelyyn ihmisoikeussopimukset tarjoavatkin vain vähäistä apua jättäessään niin kollisioon joutuvien intressien punninnan kuin positiivisten toimintavelvoitteiden
sisällön määrittelyn pääsääntöisesti kansallisen lainsäätäjän tehtäväksi.
**
Edellä käsitellyn pohjalta on hahmoteltavissa se oikeudellinen kehikko, jossa ammattikuvataiteilijan taiteelliseen toimintaan kohdistuva oikeussääntely merkityksellistyy lainsäätämisja lainsoveltamistoimintojen yhdistyessä taiteilijan tosiasialliseen toimintaan. Rakennekaavion muodossa kehikko on kuvattu kuviossa 8.
Rakennekaaviosta käy havainnollisesti ilmi se kuinka voimassaolevan oikeuden muodostuminen on kansallisen oikeuden näkökulmasta kytköksissä useisiin eriaikaisiin prosesseihin
eli abstraktin oikeuden ja konkreetin toiminnan yhdistävään lainsoveltamistoimintaan,
laintasoista abstraktia oikeutta luovaan lainsäätämistoimintaan sekä laintasoisen oikeuden
luomista määrittävään perusoikeusnormien asettamiseen ja ihmisoikeusnormeihin sitoutumiseen30.
28 Tämäntyyppisessä perusoikeuspunninnassa erilaisia yhteiskunnallisia arvoja ja intressejä peila
taan valtiosäännön perusteiden ja perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kanssa (Viljanen
2001, s. 220).
29 Kansainvälisoikeudellisina sopimuksina ihmisoikeussopimukset ovat luonnollisesti de jure irtisanottavissa, joskin valtionsisäisesti voimaansaatetusta ihmisoikeusvelvoitteesta irtisanoutuminen
voi olla poliittisesti erittäin vaikeaa.
30 Ihmisoikeusnormiin sitoutumisella tarkoitetaan ihmisoikeusvelvoitteen valtionsisäistä voimaan
saattamista. Lain alaan kuuluvien velvoitteiden osalta ihmisoikeusnormeihin sitoutuminen
edellyttää eduskunnan nimenomaista päätöstä.
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taiteellista toimintaa koskevat
laintasoiset oikeusnormit

taiteellista toimintaa koskevat
perusoikeusnormit
taiteellista toimintaa koskevat
ihmisoikeusnormit

= tuomioistuimessa tai viranomaisessa tapahtuva konkreetti lainsoveltamistoiminta
= eduskunnassa tapahtuva abstrakteja oikeusnormeja luova lainsäätämistoiminta
= eduskunnassa tapahtuva abstrakteja oikeusnormeja luova perusoikeusnormien
säätämistoiminta ja ihmisoikeusnormien valtionsisäinen voimaansaattaminen

KUVIO 8:

Taiteelliseen toimintaan kohdistuvaa voimassa olevaa oikeutta luovat
oikeudelliset prosessit

Kunnollisen otteen saamiseksi ammattikuvataiteilijan oikeudellisesta infrastruktuurista ei kuitenkaan riitä vielä kehikon sisällön eli erityyppisten abstraktien oikeusnormien ja niihin liittyvän tosiasiallisen toiminnan tunteminen. Kehikko ei nimittäin ole suinkaan staattinen vaan
pikemminkin niin sovellettavien oikeusnormien kuin taiteilijoiden tosiasiallisen toiminnankin
osalta jatkuvassa liikkeessä. Niinpä sääntelyn ymmärtämiseksi on yhtäläisesti tarkasteltava
niitä oikeudellistamis- ja tulkintaprosessien rakenneperiaatteita, jotka ovat rakenteistuneet
osaksi oikeuskulttuuriamme.
**
Niin lainsoveltaminen kuin lainsäätäminenkin ovat oikeuden tulkintaa ohjaavan oikeuskulttuuriin rakenteistuneen oikeusyhteisön enemmän tai vähemmän jakaman esiymmärryksen
ohjaamia toimintoja. Tässä tutkimuksessa tuon esiymmärryksen on katsottu ammattikuvataiteilijan taiteellista toimintaa jäsentävän oikeussääntelyn osalta perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tiivistyvän kahdeksi oikeuskulttuuriseksi periaatteeksi eli puuttumattomuuden
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periaatteeksi ja taiteen edistämisen periaatteeksi, joiden avulla taiteellista toimintaa koskeva
normiaines on systematisoitavissa ja joiden hengessä normiaines on tulkittavissa.
Kiinnittyessään perus- ja ihmisoikeuksiin periaatteet saavat oikeuskulttuurisen merkityksensä perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien käsitteistön välityksellä. Tällöin ne toisaalta välittävät perus- ja ihmisoikeusnormien aineellista sisältöä taiteelliseen toimintaan
liittyvään laintasoiseen sääntelyyn ja toisaalta toisinpäin myös tuon laintasoisen sääntelyn
aineellista sisältöä perus- ja ihmisoikeusnormeihin. Aineellisen oikeuden konkreetissa tulkintatilanteessa on kuitenkin samalla sovellettava perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien
ohella myös muita soveltamisen kohteena olevan normiaineiston soveltamista ohjaavia yleisiä oppeja. Toisen sanoen soveltamistilanteessa tulkinta on viritettävä perusoikeustaajuuden
ohella myös yhden tai useamman muun oikeudenalan taajuudelle.
Vero-oikeudellisia taiteen edistämistoimia säädettäessä ja sovellettaessa on oikeudellinen tulkinta kiinnitettävä perusoikeusjärjestelmän tulkintalähtökohtien ohella vero-oikeuden yleisiin oppeihin muun muassa kiinnittämällä huomio verotuksen fiskaaliseen tehtävään
ja verojärjestelmän lähtökohtaiseen neutraaliuteen. Rikosoikeudellisia normeja säädettäessä
ja sovellettaessa oikeudellinen tulkinta on vastaavasti kiinnitettävä myös rikosoikeuden yleisiin oppeihin kuten esimerkiksi rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen asettamille erityisille vaatimuksille tunnusmerkistötekijöiden tarkastelussa.
Oikeuskulttuuriin rakenteistuneet yleiset opit yhdistävät taiteelliseen toimintaan liittyvän lainsäädännön sen taustalla vaikuttaviin taiteellisen toiminnan jäsentämisen kannalta
keskeisiin yhteiskunnallisiin arvoihin kuten oikeusvaltioideologiaan, hyvinvointivaltioideologiaan ja taiteen vapauden kaltaisiin perus- ja ihmisoikeusideaaleihin. Ne antavat lähtökohtia sille taiteellista toimintaa koskevan oikeussääntelyn jäsentämiselle, joka ilmenee
oikeudellisten toimijoiden jakaman esiymmärryksen ohjaamissa tavoissa tulkita ja systematisoida oikeutta sekä yhdistää taiteilijan tosiasiallisen toiminnan relevantiksi katsomansa osat
joihinkin abstrakteihin säännöksiin.
Perus- ja ihmisoikeusherkän oikeussääntelyn jäsentämisen näkökulmasta arvot välittyvät yhtäläisesti niin lainsäädäntötoimintaan kuin lainsoveltamistoimintaan. Koska normin
asettaminen ja sen soveltaminen tapahtuvat kuitenkin eri aikoina, oikeussääntelyä jäsentävissä arvoissa tapahtuvat muutokset voivat johtaa jonkin normin tulkinnassa tapahtuviin
muutoksiin ilman, että normia sinänsä asetetaan lainsäätäjän toimesta uudestaan.
Esimerkiksi taiteellista toimintaa jäsentävät kriminalisoinnit elävät selvästi ajassa niiden
tausta-arvojen kehityksen kautta. Lakitekstin tasolla Harro Koskisen Sikamessias voitaisiin
kiinnittää jumalanpilkkakriminalisointiin aivan samalla tavalla kuin se kiinnitettiin 1960luvun lopulla, sillä rikoslaki (RL 17:11) kieltää Jumalaa pilkkaavan ilmaisun edelleen aivan
kuten silloin, kun Koskinen tuomittiin teoksen ilmaisusisällön johdosta jumalanpilkasta.
Tästä huolimatta teosta ei voi missään nimessä pitää tänä päivänä oikeussäännösten kieltämänä taiteellisena ilmaisuna, sillä se on pitkälti menettänyt sen loukkaavuuden, joka teoksella aikanaan oli, samalla, kun jumalanpilkkakriminalisoinnin soveltamiskynnys on noussut
korkeammalle.
Voimassaolevan oikeuden normien tarkastelua ei näin ollen voikaan irrottaa niiden taustalla olevien arvoista aivan kuten ei myöskään normeihin liittyvän tosiasiallisen toiminnan
tarkastelusta. Ammattikuvataiteilijan taiteelliseen toimintaan vaikuttava voimassa oleva
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Taiteilijan taiteellinen toiminta

FAKTAT

Oikeuskulttuuriin rakenteistuneet yleiset opit
NORMIT

Taiteellista toimintaa
koskeva ihmisoikeussääntely

Taiteellista toimintaa
koskeva laintasoinen
sääntely

Taiteellisen toiminnan järjestämisen kannalta keskeiset
yhteiskunnalliset arvot

ARVOT

KUVIO 9:

Taiteellista toimintaa
koskeva perusoikeussääntely

Taiteellista toimintaa koskevan sääntelyn yhteys tosiasialliseen toimintaan ja
arvoihin

oikeus muodostuukin tietyllä hetkellä kuvion 9 ilmentämällä tavalla pätevien abstraktin
oikeuden normien yhdistyessä oikeuskulttuuriin rakenteistuneiden yleisten oppien määrittämällä tavalla käsillä olevassa oikeudellistamistilanteessa relevanteiksi katsottuihin faktoihin ja arvoihin.
**
Tämän tutkimuksen perusteella ammattikuvataiteilijan taiteellista toimintaa rajoittava lainsäädäntö näyttäytyy erityisen arvoherkkänä, sillä sen tulkinta kytkeytyy vahvasti abstraktien
perus- ja ihmisoikeusnormien sekä niitä konkretisoivien normien yhtäaikaiselle tulkinnalle
puuttumattomuuden ja taiteen edistämisen periaatteiden hengessä eli perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti. Aivan erityisesti sääntelyn arvoherkkyys korostuu taiteellista toimintaa rajoittavan sääntelyn soveltamistilanteissa, sillä niissä on useimmiten kyse niin sanotuista kiperistä
tulkintatilanteista (hard cases).
Tämäntyyppisen sääntelyn soveltamisessa perus- ja ihmisoikeusnormien itsenäinen
argumentaatioarvo riippuu pitkälti siitä, kuinka abstraktiksi ja yhteiskuntamoraalin suuntaan avoimeksi jokin perus- ja ihmisoikeutta konkretisoiva laintasoinen normi on säädetty.
Mitä abstraktimpi ja avoimempi perus- ja ihmisoikeutta konkretisoiva normi on, sitä enem-
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KUVIO 10: Perusoikeutta konkretisoivan normin abstraktiuden asteen ja iän vaikutus
perus- ja ihmisoikeusargumentaatioon.

män perus- ja ihmisoikeusnormeilla on itsenäistä argumentaatioarvoa niiden soveltamistilanteessa31. Toisaalta perus- ja ihmisoikeusnormien itsenäinen argumentaatioarvo kasvaa
myös sitä myötä, kun ajallinen etäisyys perus- ja ihmisoikeutta konkretisoivan normin säätämiseen kasvaa. Normin säätämisen ja soveltamisen välinen ajallinen etäisyys näet mahdollistaa perus- ja ihmisoikeusnormin aineellisen sisällön kehittymisen perusoikeutta konkretisoivan normin aineellisesta sisällöstä erilliseksi. Toisin sanoen perusoikeutta konkretisoivien
normien abstraktiuden ja voimassaoloiän kasvaessa konkreetissa lainsoveltamistilanteessa
voidaan yhä vähemmän kiinnittyä lainsäädäntötilanteessa tehtyyn abstraktiin perus- ja
ihmisoikeuskontrolliin. (Kuvio 10)
Konkreetissa lainsoveltamistilanteessa onkin siis painotettava erityyppisesti muotoiltuja
normeja sovellettaessa eri aikoina eri tavoin eri oikeusoikeuslähteitä. Juuri tämän vuoksi
taiteelliseen toimintaan kohdistuvasta perus- ja ihmisoikeusherkästä normistosta välittyy

31 Kääntäen sama asia tarkoittaa sitä, että mitä täsmällisemmin ja tarkemmin normi on lainsäädäntö
vaiheessa muotoiltu sitä vähemmän tilaa perus- ja ihmisoikeusmyönteiselle tulkinnalle jää.
Erittäin täsmällisten ja tarkkojen normien kohdalla perus- ja ihmisoikeuksilla ei voi usein
kaan olla tulkintavaikutusta. Tällöinkin niillä voi olla silti laintasoisen normin syrjäyttävä
abrogaatiovaikutus (ks. PeL 106 §), mikäli laintasoinen normi on selvästi ristiriidassa perus- ja
ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.
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äärimmäisen tilanneherkkä kuva. Tarkemmassa tarkastelussa tilanneherkkyys näyttäytyy
myös eri oikeudenalojen piiriin kuuluvassa normistossa eri tavoin.
Esimerkiksi rikosoikeudellisia normeja säädettäessä ja sovellettaessa oikeudellisen tulkinnan tilanneherkkyydestä välittyvään kuvaan vaikuttavat rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen vaikutukset oikeudelliseen tulkintaan. Niinpä perus- ja ihmisoikeusargumentaatio
voi kriminalisoinnin konkreetissa soveltamistilanteessa perustella vain tuon kriminalisoinnin soveltamisalan supistamista muttei sen laajentamista. Näin ollen taiteellista toimintaa
rajoittavien kriminalisointien kohdalla normien tilanneherkkyys liittyy ennen kaikkea kysymykseen siitä, missä määrin erityisesti taiteen vapautta koskevalla perusoikeusnormilla ja
sananvapautta koskevalla perusoikeusnormilla sekä niihin liittyvillä ihmisoikeusnormeilla
on yksittäisen laintasoisen kriminalisoinnin soveltamisalaa supistavaa vaikutusta32.
Tähän kysymykseen vastaaminen kytkeytyy siihen, miten hyvin tunnemme relevanttien
perus- ja ihmisoikeusnormien sisältöä ja suhdetta toisiin perus- ja ihmisoikeusnormeihin.
Ammattikuvataiteilijan taiteellisen toiminnan jäsentämisen kannalta onkin ongelmallista,
että taiteen vapautta koskevan perusoikeusnormin sisältö on jäänyt Suomessa jäsentymättömäksi niin abstraktin (lainsäädäntöprosessiin kytkeytyvän) kuin konkreetin (lainsoveltamistoimintaan kytkeytyvän) perusoikeuskontrollin puitteissa. Tilannetta ei näet lainkaan
helpota se, että ihmisoikeuskontrollin piirissä on katsottu taiteen vapautta koskevan perusoikeuden jäsentämisen ja suhteuttamisen muihin oikeushyviin kuuluvan monin paikoin pitkälti jäsenvaltion itsensä harkintamarginaaliin. Tämän johdosta etenkin taiteellista toimintaa rajoittaviin kriminalisointeihin jännittyessään sallitun ja kielletyn taiteellisen toiminnan
välinen raja jää tällä hetkellä oikeusvarmuuden kannalta ongelmallisen häilyväksi, sillä suomalainen taiteilija ei voi vastaavalla tarkkuudella tuntea esimerkiksi toisen henkilön kuvan
käytön rajoja kuin hänen saksalainen kollegansa, joka voi tukeutua muun muassa Saksan
valtiosääntötuomioistuimen perusteelliseen ja hyvin argumentoituun oikeuskäytäntöön33.

5.2

Epilogi: taide ja oikeus

Taiteellista toimintaa koskevaa oikeussääntelyä koskevissa tutkimuksissa korostetaan usein,
miten taiteen ja oikeuden suhde on kompleksinen. Tällöin taiteen väitetään aiheuttavan
monenlaisia ongelmia oikeudelle ja näiden ongelmien nähdään vastaavasti vaikeuttavan taiteilijoiden taiteellista työtä.
Oikeuden koetaan esimerkiksi olevan vaikeuksissa, kun sen pitäisi kyetä muuntamaan
taiteen kohdalla totunnaisia tulkintatapojaan taiteellisen toiminnan ominaispiirteet huomioon ottaviksi. Pyrkiessään oikeudelle ominaiseen analyyttiseen tarkkuuteen, oikeudellinen
argumentaatio irrottaa esimerkiksi herkästi yksityiskohdat kontekstista ja liittää ne muiden

32 Kääntäen tämän voi muotoilla seuraavasti: missä määrin erityisesti taiteen vapautta koskevaa
perusoikeusnormia ja sananvapautta koskevaa perusoikeusnormia sekä niihin liittyviä ihmis
oikeusnormeja voi käyttää jonkin kriminalisoinnin tunnusmerkistön mukaisen teon oikeutta
miseen.
33 Ks. esim. BVerfGE 119, 1 (13.6.2007).
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vastaavien ja oikeudellisesti merkityksellisten, mutta toisenlaisista konteksteista irrotettujen, yksityiskohtien yhteyteen. Esimerkiksi jonkin ilmaisun loukkaavuutta analysoidessaan
oikeudellinen argumentaatio fokusoi taideteoksen loukkaavaksi katsottuun yksityiskohtaan
ja liittää tuon yksityiskohdan osaksi muista kuin taideteoksista löytämiään vastaavia yksityiskohtia koskevia oikeudellisia tulkintajatkumoita. Näin oikeus voi unohtaa esimerkiksi lukea
maalauksessa fiktiiviseen tilanteeseen osallistuvaa henkilöhahmoa vain osin reaalimaailmaan
viittavana figuurina34.
Oikeus on myös usein vaikeuksissa, kun sen pitää määritellä jokin asia taiteeksi tai jokin
henkilö taiteilijaksi. Koska jo puuttumattomuuden periaatteeseen sisältyvän taiteen sisällönmäärittelyn kiellon (ns. Niveaukontrolle-kielto) vuoksi lainsäätäjä ei ole kirjannut kummankaan käsitteen sisältöä lakitekstiin itseensä, oikeus joutuu turvautumaan näissä määritelmissä taidemaailman keskustelujen tarjoamiin lähestymistapoihin. Ongelmalliseksi tämän
tekee – niin taiteen kuin oikeuden näkökulmasta – se, että taidemaailman piirissä käytävä
keskustelu pyrkii tällä hetkellä pikemminkin purkamaan näiden käsitteiden vakiintuneita
merkityssisältöjä kuin täsmentämään niitä.
Niinpä kun lainsäätäjä taidemaailman autonomisuutta ja erityisyyttä kunnioittaen
turvautuu esimerkiksi ”ilmeisen taiteellisen arvon” käsitteeseen, taidemaailma kiirehtii
toteamaan, ettei ”ilmeistä taiteellista arvoa” voi lainkaan havaita ainakaan aikalaistaiteen
kohdalla35. Vastaavasti samalla kun veroviranomainen pyrkii täsmentämään tuloverotuksen
vähennysjärjestelmää varten ammattitaiteilijan kriteerejä muun muassa taidealan ammattikoulutuksen saamisen ja ammattitaiteilijajärjestöjen jäsenten kohdalla, taidemaailman
piirissä keskustellaan näitä molempia vailla olevien ITE-taiteilijoiden rinnastamisesta yhä
vahvemmin muihin taiteilijoihin.
Vastaavalla tavalla tekijänoikeuslainsäädäntöä sovellettaessa kohdataan vaikeuksia operoitaessa nykykuvataiteen kanssa. Esimerkiksi Anne Barronin havaintojen mukaan tekijänoikeuslainsäädäntö olettaa teokset muodoiltaan pysyviksi ja sisällöltään suljetuiksi, eikä näin
ollen kykene tavoittamaan esimerkiksi vuorovaikutteisia multimediateoksia, joilla postmodernit taiteilijat ovat pyrkineet rikkomaan genrerajoja sekä ennen kaikkea taiteen ja muun
elämän välistä rajaa.36 Amy Adler onkin Barronin tapaan todennut tässä tilanteessa ainoan
mahdollisen taiteen määritelmän olevan sen määrittelemättömyys37. Tämä taiteeseen ja sitä
kautta myös taiteilijuuteen liittyvä tendenssi paeta vakiintuneita käsitteenmäärittelyjä tuottaa ongelmia oikeudelle, joka operoi käsitteenmäärittelyjen kautta ja on tottunut luomaan
oikeusvarmuutta juurikin käsitteiden tarkkarajaisuuden avulla.
Riku Neuvonen on Niklas Luhmannin, Laurent Thévenot’n ja Luc Boltanskin teorioita hyödyntäen kuvannut taiteen ja oikeuden välisen vuorovaikutuksen ongelmien syntyvän esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa oikeudellinen systeemi joutuu ottamaan kantaa
jonkin objektin taiteuteen. Kun taiteellisen arvon käsite on tuotu oikeudelliseen systeemiin,
34 Ks. tarkemmin Rautiainen 2009 ja esim. siinä käsitelty EIT:n ratkaisu Lindon v. Ranska
(22.10.2007).
35 Ks. Adler 1990.
36 Barron 2002.
37 Adler 1990, s. 1365.
254

Kuvataiteilijan oikeudellinen asema

joudutaan taiteellinen arvo ratkaisemaan oikeudellisen systeemin omien ehtojen mukaisesti.
Jos taiteen oma systeemi oikeuttaa tällöin toimintansa Thévenot’n kuvaaman inspiraation
maailman itsetarkoituksellisuudella ja jättää käyttämättä sellaista systeemistä binäärikoodia,
jota oikeudellinen systeemi voi hyödyntää, taiteen ja oikeuden systeemien välille ei synny
kunnollista rakenteellista kytkentää. Tämän johdosta systeemit eivät kohtaa koodien eivätkä
oikeuttamisperusteiden tasolla.38
Edellä esitetyn kaltaiset havainnot ovat saaneet eräät taideoikeuden tutkijat, kuten esimerkiksi Paul Kearnsin, toteamaan, ettei oikeus anna taiteelle sellaista ontologista autonomiaa, joka sen pitäisi antaa. Kearns näkeekin oikeuden sääntelevän taidemaailman toimintaa
ilman, että se ottaa riittävästi huomioon taidemaailman suhteellista haavoittuvuutta sellaisena järjestelmänä, jonka mekanismit ovat joskus dynaamisuudessaan täysin vastakkaiset
oikeuden traditiohakuiselle konservatiivisuudelle. Niinpä hänen mukaansa oikeus kahlitsee
väistämättä omine taidemaailman toimintamekanismeihin soveltumattomine käytänteineen sen kanssa ristiriitaan joutuvaa taiteellista toimintaa. Kearns vaatiikin lainsäädäntöä
muutettavaksi sellaiseksi, että se takaa taiteilijalle vahvan immuniteetin suhteessa julkisen
vallan toimiin.39
Kearnsin ajattelun taustalla kuultaa muun muassa Mihail Bakunin esittämä liberaalin yhteiskuntasopimusteorian kritiikki. Bakunin mukaan vapaudessa ei ole kyse valtion
takaamasta ja ennen kaikkea subjektiivisina oikeuksina näyttäytyvästä juridis-muodollisesta
vapaudesta tai liberalismin mukaisesta individualistisesta tai egoistisesta vapaudesta. Sen
sijaan vapaus merkitsee kaikissa piilevänä olevien materiaalisten, älyllisten ja moraalisten
kykyjen kehittämistä. Tällöin se on vapautta toimia luonnollisesti, omien impulssien mukaisesti, oman arvostelukykynsä ohjaamana ja riippumattomana muiden käskyistä. Niinpä
bakunilaisessa ajattelussa jokaisen tuomarina toimii vain omatunto ja järki, eikä vapaata yksilöä voi – eikä pidäkään voida – käskeä hyvään, oikeaan ja arvokkaaseen toimintaan ulkoisella
lainsäädännöllä. Sen sijaan hän tekee niin, koska hän vapaasti tahtoo tehdä niin.40
Koska tämäntyyppinen ajattelu johtaa kuitenkin lähes väistämättä valtion hylkäämiseen, en koe sitä mielekkääksi tavaksi taiteen ja oikeuden välisen suhteen jäsentämiseen. En
myöskään itse suhtautuisi oikeuden ja taiteen suhteeseen niin pessimistisesti kuin Kearns.
En esimerkiksi korostaisi samaan tapaan taiteen ja oikeuden yhteismitattomuutta sosiaalisina järjestelminä. Vaikka pidänkin edellä esitettyjä huomioita taiteen ja oikeuden suhteesta
sinänsä osuvina, koen tärkeäksi lähestyä oikeuden ja taiteen välistä vuorovaikutusta myös
yhteyshakuisemmin.
Oikeuden ja taiteen kohtaamisten jäsentämistä ei ole hyvä kiinnittää vain oikeudelle ja taiteelle ominaisten maailmankuvien eroihin sekä niistä juontuvien kommunikaatio-ongelmien
käsittelyyn eli Niklas Luhmannin systeemiteoriaan viitaten kahden erillisen järjestelmän autopoieettisuuden tuottamiin ongelmiin. Vaikka näitä ongelmia ilmiselvästi on, niin jo valtion
positiivisten toimintavelvoitteiden olemassaolo osoittaa, ettei oikeutta ole mielekästä käsittää vain taiteen omaan määrittelyvaltaansa alistavana kontrollikoneistona.
38 Neuvonen 2012, s. 475–484.
39 Kearns 1998, s. 177.
40 Bakunin 1973, s. 261–262.
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Nähdäkseni taiteen ja oikeuden suhdetta lähestyttäessä on tärkeää myös etsiä sellaista tasapainotilaa, jossa taide ja oikeus voisivat yhteiskunnan osajärjestelminä mahdollisimman hyvin
toteuttaa omia yhteiskunnallisia funktioitaan. Tällöin huomio on syytä kiinnittää siihen, että
oikeus ja taide sisältävät molemmat sosiaalisina järjestelminä niin dynaamisen uutta etsivän
tahdon kuin sen pidäkkeiden elementtejä eli Kaarlo Tuorin avaamaan viimeaikaiseen suomalaiseen oikeusteoreettiseen keskusteluun viitaten voluntaksen ja ration elementtejä41. Vaikka
oikeus ja taide jäsentyvät lähes yhtäläisesti vapauden käsitteen ympärille, niin kummallekaan
vapaus ei ole kuitenkaan rajatonta. Niin oikeus kuin taide syntyvätkin (sosiaalisina) järjestelminä ennen kaikkea niille ominaisten (sosiaalisten) normien luomien rajojen avulla.
Onkin syytä huomata, että oikeudellistuneita taidekohuja koskevien tutkimusten
mukaan oikeuden kanssa erityisiin ongelmiin joutuneita taiteilijoita yhdistää usein ajattelu
siitä, että he olisivat taiteilijoina pelkän taiteilijuutensa johdosta jo lähtökohtaisesti ja kaikissa tilanteissa lain yläpuolella. Tällöin oikeus luonnollisesti vastaa samalla mitalla kohottamalla itsensä taiteilijan yläpuolelle ja julistamalla, ettei taiteilijuus yksin anna taiteilijalle
minkäänlaisia erioikeuksia.42 Vastaavasti tutkimusten mukaan oikeusprosesseissa menestyneitä taiteilijoita sen sijaan yhdistää se, että he ovat perustelleet taiteen tarvitsevan erityistä ja
rajattua vapautta, joka ylläpitää niitä demokratian, vapauden ja moniarvoisuuden tavoitteita,
jotka yhdistävät syvärakenteiden tasolla niin taidetta kuin oikeutta.43
Tässä erottelussa oikeuden ja taiteen erillisyyttä kaikissa tilanteissa vaativat kieltäytyvät näkemästä oikeuden ja taiteen yhteistä yhteiskunnallista perustaa. Sen sijaan erityistä ja
rajatumpaa vapautta taiteelle vaativat näkevät taiteen ja oikeuden kiinnittyvän syvärakenteidensa tasolla jaettuihin yhteiskunnallisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Tällöin näitä yhteiskunnan perustavimpia arvoja oikeudelliseen esiymmärrykseen – aineellisen oikeuden tulkintaan
ja systematisointiin – välittävät perus- ja ihmisoikeudet voivatkin toimia oikeudellisessa
argumentaatiossa niinä rakenteina, jotka auttavat yhdistämään taiteen ja oikeuden alueet
tasapainoisesti toisiinsa.
**
Aivan kirjan alussa kuvaamani Paolo Veronalaisen ja Venetsian inkvisition kohtaaminen
renessanssiajan Italiassa on hyvä esimerkki taidehistoriaan jääneestä tapauksesta, jossa taide
törmäsi (kirkolliseen) oikeuteen tavalla, joka alleviivaa taiteen ja oikeuden erillisyyttä.
Veronalaisen viimeisen ehtoollisen kuvaustapaa koskevia taiteellisia valintojaan puolustaakseen esittämä tokaisu ”me taiteilijat otamme samoja vapauksia kuin runoilijat ja hullut –
– maalaan oman ymmärrykseni rajoissa”, ei antanut inkvisiittoreille muuta mahdollisuutta
kuin julistaa oma ymmärryksensä Veronalaisen ymmärrystä paremmaksi.
Historia tuntee kuitenkin myös toisenlaisia taideoikeudenkäyntejä: niitä, joita voi pitää
hyvänä esimerkkinä taiteen ja oikeuden välisen kommunikaatioyhteyden löytymisestä. Kir41 Oikeuden osalta ration ja voluntaksen suhteesta ks. Tuori 2007.
42 Tämäntyyppisestä asetelmasta ja sen seurauksista amerikkalaisissa taideoikeudenkäynneissä ks.
Harmon 1994.
43 Levine 2007, s. 190–191.
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jallisuuden yhteydessä tällaisena voi pitää esimerkiksi Allen Ginsbergin beat-runoa Huuto
(Howl) koskenutta oikeudenkäyntiä44 vuonna 1957. Kuvataiteen kontekstissa tällaisena
voi vastaavasti pitää esimerkiksi Constantin Brancusin veistosta Lintu avaruudessa (Bird in
Space) koskenutta tullitariffioikeudenkäyntiä United States v. Brancusi 54 Treas. Dec 428
(Cust. Ct. 1928):
United States v. Brancusi 54 Treas. Dec 428 (Cust. Ct. 1928)
Lokakuussa 1926 romanialaisen kuvanveistäjän Konstantin Brancusin teos Oiseau (myöhemmin tunnettu nimellä Bird in Space) laivattiin Pariisista New Yorkiin, koska yhdysvaltalainen
taidekeräilijä Edward Steichen oli ostanut sen itselleen. Yhdysvaltain tulliviranomaiset eivät
kuitenkaan suostuneet hyväksymään teosta taiteeksi. Heidän mielestään abstrakti hiotusta
pronssista valmistettu kaarevasti pullistuva horisontaalinen seiväs ei ollut tullitariffissa tarkoitettu verovapaasti maahantuotavissa oleva taide-esine vaan sen sijaan 40 %:n arvosta tullattava
kotitalous-, keittiö- tai sairaalatarvike. Brancusi valitti ratkaisusta tullioikeuteen (customs
court) ja vaati teoksensa määrittelyä verovapaasti maahantuotavaksi taide-esineeksi.
Yksi seikka puhui selvästi Brancusin valituksen menestymistä vastaan. Vain hetkeä aiemmin annetussa tapauksessa Olivotti v. United States veistos oli kuvataiteen tuotteena määritelty luonnollisten objektien jäljitelmäksi. Brancusin tapauksessa oikeus kuitenkin sivuutti
tämän ja katsoi Oiseaun verovapaasti maahantuotavissa olevaksi taide-esineeksi. Kyseinen
teos ei ollut luonnollisen linnun jäljitelmä, mutta sen oli katsottavissa jäljittelevän Brancusin
mielikuvaa luonnollisesta linnusta.

Brancusin Linnun avaruudessa taiteutta koskeneen oikeudenkäynnin lopputuloksen määräsi mitä ilmeisimmin pitkälti se, että tuossa oikeudenkäynnissä taidemaailman ja oikeuden
tavat käsitteellistää asia – oikeudellistaa ongelma – löysivät toisensa. Brancusin edustajat
vetosivat siihen, että Brancusin tavalle hahmottaa taiteessaan lintu abstraktilla tavalla on esikuvia jo muun muassa muinaisessa egyptiläisessä taiteessa. Kun he näyttivät oikeudelle muinaisten egyptiläisen piirtämän abstraktin kotkan kuvan ja sijoittivat Brancusin teoksen sen
kanssa samalle taidehistorialliselle jatkumolle, he tulivat lähestyneeksi tapausta oikeudelle
ominaisella tavalla eli asettamalla käsiteltävän ongelman siihen liittyvien aiempien tapausten
muodostamalle tulkintajatkumolle. Näin oikeuden ja taiteen yhteen sovitetun kommunikaation avulla tullituomioistuin saattoi tulla siihen lopputulokseen, ettei Brancusin tapausta
tullut ratkaista Olivotti v. United States -tapauksen pohjalta vaan sen sijaan dynaamis-evolutiivisesti edelleenkehittämällä sitä tulkintajatkumoa, jolle Olivotti v. United States tapaus
sijoittui.45
Oikeuden ja taiteen kommunikaatioyhteyden löytämisessä auttaneekin sen oivaltaminen, että niin oikeus kuin taide nojautuvat sellaisiin tulkintaprosesseihin, joissa yhdistyvät
niin eteenpäin kuin taaksepäin katsovat elementit46. Löytämällä yhteisen kielen ja yhteisen,
esimerkiksi tässä tutkimuksessa hahmotellulla tavalla perus- ja ihmisoikeuksiin kiinnittyvän,
arvopohjan oikeus voi antaa tulkintaprosesseissaan taidemaailmalle ja sen omille tulkintaprosesseille sellaisen tilan, joka pikemminkin tukee kuin tuhoaa taiteellisen ilmaisemisen

44 Ks. Ehrlich 1976.
45 Brancusin Lintu avaruudessa teoksen oikeusprosessista ks. Rowell 1999.
46 Oikeuden osalta ks. Dworkin 1986, s. 225.
Päätelmiä ja pohdintaa

257

vapautta. Tällaista tilaa tullioikeus hahmotteli United States v. Brancusi ratkaisunsa tuomiolauselmassa todetessaan:
”[Olivotti v. United States] annettiin vuonna 1916. Sen jälkeen on kehittynyt uusi taiteen
tekemisen koulukunta, joka pyrkii esittämään abstrakteja ideoita pikemminkin kuin jäljittelemään luonnollisia objekteja. Pidimmepä tai emme näistä uusista ideoista ja niitä käyttävästä
koulukunnasta, on niiden vaikutus taiteeseen otettava huomioon.”

Saatuaan taidemaailman edustajien puolelta osakseen vastakkainasetteluja välttävän lähestymistavan tullioikeus saattoi näin tunnustaa taidemaailman sisarinstituutiokseen, jolle
se saattoi antaa määrittelyvallan sen omien käsitteiden ja rakenteiden osalta. Näin oikeus
hyväksyi taidemaailman pitkälti itsensä kaltaiseksi yhteiskunnalliseksi järjestelmäksi, joka
toimi omien sääntöjensä ja niihin liittyvien omien tulkintajatkumojensa pohjalta. Samalla
taidemaailma hyväksyi sen Howard S. Beckerin Art Worlds teoksessaan kuvaaman tilanteen,
että valtiolla on sen laatiman lainsäädännön kautta aina oma roolinsa taideteosten valmistamisessa47 vaatien kuitenkin samalla, että oikeus tunnustaa taidemaailmalle oman roolinsa
näiden sääntöjen kehittämisessä ja tulkinnassa.

47 Becker 1982, s. 165–191.
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Kotimaiset valtiopäiväasiakirjat
EV liittyen HE 110/1946 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion apurahoista korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi.
HaVM 28/2002 vp. Hallintovaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi.
HE 110/1946 vp. Hallituksen esitys Eduskunalle laiksi valtion apurahoista korkeimman
hengenviljelyn edistämiseksi.
HE 33/1956 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle epäsiveellisten julkaisujen levittämisestä
annetun lain muuttamisesta.
HE 51/1970 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle uskontorikoksia ja kirkollisten järjestysmääräysten rikkomista koskevan lainsäädännön uudistamisesta.
HE 84/1974 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 27 luvun, painovapauslain
18 ja 39 §:n sekä oikeudenkäytön julkisuudesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta.
HE 70/1980 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin sekä oikeudesta valokuvaan annettujen lakien muuttamisesta.
HE 246/1986 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 1 ja 3 §:n muuttamisesta.
HE 88/1993 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverolaiksi.
HE 94/1993 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen
toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi.
HE 309/1993 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten
muuttamisesta.
HE 8/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion
taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta.
HE 287/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja
oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta.
HE 36/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eläinsuojelulaiksi.
HE 168/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta.
HE 6/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä
järjestystä kohtaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten
uudistamiseksi.
HE 1/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.
HE 101/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi.
HE 184/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi.
HE 3/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä
annetun lain, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun
lain sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista
annetun lain muuttamisesta.
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HE 20/2002 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä
paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi.
HE 54/2002 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 139/2002 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja
vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta.
HE 135/2003 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta.
HE 167/2003 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 28/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49
luvun muuttamisesta.
HE 34/2004. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 247/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta.
HE 111/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta.
HE 121/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja
vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta.
HE 126/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta.
HE 175/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille
suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä
eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 3 §:n kumoamisesta.
HE 92/2008 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 159/2008 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n
muuttamisesta.
HE 189/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä
annetun lain 1 a §:n, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista
annetun lain ja Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta.
HE 282/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen
hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi.
HE 317/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien
välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta.
KK 389/2004 vp. Kuvataiteen apurahojen myöntämisperusteet.
LA 32/2003 vp. Suvi Lindénin (kok.) ym. lakialoite Eduskunnalle kirjanpitolain 1 §:n ja
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta.
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LaVM 3/1998 vp. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi sekä hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 1 luvun 11
§:n muuttamisesta.
LaVM 22/1994 vp. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä telekuuntelua ja -valvontaa sekä teknistä tarkkailua koskevaksi lainsäädännöksi.
LaVM 1/2004 vp. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
LaVM 43/2010 vp. Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä lasten suojelemista
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen
hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi.
PeVL 14/1921 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi elävistä
kuvista.
PeVL 4/1976 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi sekä lakialoitteista no:t 218, 222, 227, 238, 577
ja 578/1975.
PeVL 2/1990 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto esityksestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen
eräiden määräysten hyväksymiseksi.
PeVL 11/1995 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi lasten
kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ja laeiksi lasten kotihoidon tuesta
annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
PeVL 15/1996 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi ampumaaseista ja ampumatarpeista annetun lain muuttamisesta.
PeVL 16/1996 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.
PeVL 34/1996 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta ja työttömyysturvalain 22 ja
24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.
PeVL 47/1996 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä telemarkkinalaiksi ja laiksi telehallinnosta annetun lain muuttamisesta.
PeVL 23/1997 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä oikeudenkäyttöä, viranomaisten ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi.
PeVL 35/1997 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä ampuma-aselaiksi ja laiksi poliisilain 23 §:n sekä laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain
19 ja 20 §:n muuttamisesta.
PeVL 35/1998 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi perintätoiminnan luvanvaraisuudesta.
PeVL 12/1999 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi todistelun
turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa.
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PeVL 10/2000 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä rikollisjärjestön
toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi.
PeVL 16/2000 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta.
PeVL 21/2000 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä aluevalvontalaiksi ja eräiksisiihen liittyviksi laeiksi.
PeVL 60/2001 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
PeVL 20/2002 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi.
PeVL 26/2004 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi rikoslain
17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta.
PeVL 39/2004 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta.
PeVL 7/2005 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta.
PeVL 18/2005 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä.
PeVL 13/2006 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto lakialoiteesta laiksi kansainvälisten
suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laiksi eduskunnan
virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta.
PeVL 54/2006 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi alkoholilain muuttamisesta.
PeVL 14/2007 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.
PeVL 15/2009 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi Suomen
Akatemiasta.
PeVL 21/2010 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta.
PeVL 12/2011 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.
PeVL 13/2011 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2012.
PeVM 25/1994 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä perustuslakien
perusoikeussäännösten muuttamiseksi.
PeVM 10/1998 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.
PeVM 14/2002 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
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PeVM 1/2010 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen toimenpidekertomuksesta
vuodelta 2008.
SiVL 3/1994 vp. Sivistysvaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamiseksi.
SiVL 11/2011 vp. Sivistysvaliokunnan laususunto hallituksen esityksestä laeiksi kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.
SiVM 1/2000 vp. Sivistysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilijaapurahoista annetun lain sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain muuttamisesta.
SiVM 15/2002 vp. Sivistysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n
muuttamisesta.
SiVM 15/2006 vp. Sivistysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta.
SiVM 22/2006 vp. Sivistysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n
muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun
lain 3 §:n kumoamisesta.
SuVM 2/1998 vp. Suuren valiokunnan mietintö hallituksen esityksestä oikeudenkäyttöä,
viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia
koskevien säännösten uudistamiseksi sekä hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 1
luvun 11 §:n muuttamisesta.
TPA 74/2004 vp. Nykytaiteen museon valtion tuen vähentäminen.

Euroopan unionin toimielinten asiakirjat
Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä
oikeudellisista näkökohdista, EYVL [2002] C43.
Komission tiedonanto tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä
oikeudellisista näkökohdista 26 päivänä syyskuuta 2001 annetun komission tiedonannon (elokuvatiedonanto) mukaisista valtiontuen arviointiperusteista, EYVL
[2009] C31.
Komission virallinen huomautus 2003/2196 Suomen tasavallalle direktiivin 92/100/ETY
eräiden lainausoikeutta koskevien säännösten soveltamisesta.
Parlamentin päätöslauselma taiteilijoiden sosiaalisesta asemasta, 2006/2249(INI), 7.6.2007.
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Viranomaismääräykset ja -ohjeet
Eläketurvakeskuksen ohjeet yrittäjän työtulon määrittämiseksi vuodesta 2011 alkaen.
Työttömyysetuuksien saamisedellytyksistä 30.8.2004 annettu työministeriön ohje
O/12/2004 TM.
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvan työvoimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä erityiskysymyksistä dnro 745/023/2009.
VKS:2004:1, Valtakunnansyyttäjän yhdistetty määräys ja ohje: menettely sananvapausrikoksissa, 28.12.2004.

Viranomaisratkaisut
Keskusverolautakunnan ratkaisut
Keskusverolautakunnan ratkaisu 83/1972
Keskusverolautakunnan ratkaisu 38/2003
Tekijänoikeusneuvoston ratkaisut
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1987:17
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1991:6
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1993:21
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1995:12
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2002:7
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2004:3
Syyttäjien ratkaisut
Helsingin ensimmäisen kaupunginviskaalin syyttämättäjättämispäätös dnro 86/1142
(26.3.1986)
Valtakunnansyyttäjän syyttämättäjättämispäätös dnro R 06/11 (1.6.2006)
Valtakunnansyyttäjän päätös syytteen nostamisesta ja syytemääräys dnro 112/27/08
(19.3.2008)
Ylimpien lainvalvojien ratkaisut
Apulaisoikeusasiamiehen päätös dnro 3447/4/05 (10.3.2008)
Apulaisoikeuskanslerin päätös dnro 256/1/06 (14.12.2006)
Oikeusasiamiehen päätös dnro 3098/2/10 (15.12.2011)
Oikeusasiamiehen päätös dnro 4314/4/09 (21.12.2011)
Julkisen sanan neuvoston ratkaisu
Julkisen sanan neuvoston ratkaisu dnro 4187/SL/09

Lähteet
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Kotimaiset tuomioistuinratkaisut
Korkeimman oikeuden ratkaisut
KKO 397/12.2.1937
KKO 1959 II 79
KKO 719/316 V.D. 1966
KKO 1971 II 44
KKO 178/90 V.D. 1973
KKO 1979 II 64
KKO 1980 II 99
KKO 1982 II 36
KKO 2001:28
KKO 2005:1
KKO 2005:12
KKO 2005:92
KKO 2006:62
KKO 2008:49
KKO 2010:39
KKO 2011:71
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut
KHO 1952 II 763
KHO 1961 taltio 602
KHO 1977 B II 532
KHO 1981 taltio 1394
KHO 7.11.1983 taltio 4693
KHO 1983 B II 516
KHO 1984:1974
KHO 1992 A 81
KHO 2003:25
KHO 2.2.2007 taltio 270
KHO 2009:15
KHO 2009:106
KHO 21.9.2009 taltio 2297
KHO 2010:4
KHO 2010:53
KHO 2011:22
Hovioikeuksien ratkaisut
Itä-Suomen HO 12.6.2008 623
Helsingin HO 6.3.2009 533
Turun HO dnro R08/1921 (26.6.2009)
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Hallintotuomioistuinten ratkaisu
Turun ja Porin LO 4.8.1992 taltio 695/2
Yleisten alioikeuksien ratkaisut
Helsingin RO dnro R 90/889 (15.3.1990)
Tampereen KäO dnro R 05/3096 (9.11.2005)
Helsingin KäO dnro R 08/2628 (21.5.2008)
Tampereen KäO dnro R 07/3284 (30.5.2008)
Helsingin KäO dnro R 09/8225 (8.9.2009)
Markkinatuomioistuimen ratkaisut
MT 1981:18
MT 1995:6
MT 2001:6
MT 2001:16
Vakuutusoikeuden ratkaisu
VakO 3024:2010

Euroopan unionin tuomioistuinten ratkaisut
EU-tuomioistuimen ratkaisut
Steinhauser v. Biarritzin kaupunki (asia C-197/84, 18.6.1985)
Komissio v. Espanja (asia C-45/93, 15.3.1994)
Famialiapress (asia C-368/95, 26.6.1997)
Komissio v. Saksa (asia C-68/99, 8.3.2001)

Ulkomaiset tuomioistuinratkaisut
Englantilaiset tuomioistuinratkaisut
R. v. Gibson [1990] 2 QB 619
R. v. Gibson [1990] 3 WLR 595
Kanadalaiset tuomioistuinratkaisut
R. v. Sharpe 194 DLR (4th) 1 (2001).
Newfoundland (Treasury Board) v. NAPE 3 S.C.R. 381 (2004)
Ruotsalaiset tuomioistuinratkaisut
HD B967-87 (19.6.1989)
HD T4739-04 (23.12.2005)
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Saksalaiset tuomioistuinratkaisut
BVerfGE 30, 173 (24.2.1971)
BVerfGE 67, 213 (17.7.1984)
BverfGE 75, 369 (3.6.1987)
BverfGE 81, 278 (7.3.1990)
1 BvR 825/98 (29.6.2000)
BVerfGE 119, 1 (13.6.2007)
Yhdysvaltalaiset tuomioistuinratkaisut
United States v. Brancusi 54 Treas. Dec 428 (Cust. Ct. 1928)
Miller v. California 413 U.S. 15 (1973)
Spence v. Washington 418 U.S. 405 (1974)
Pope v. Illinois 481 U.S. 497 (1987)
Texas v. Johnson 491 U.S. 398 (1989)
Rogers v. Koons 960 F.2d 301 (2nd Cir. 1992)
Leibovitz v. Paramount Pictures 137 F.3d 109 (2nd Cir. 1998)
National Endowment for Arts v. Finley 524 U.S. 569 (1998)
Mattel v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)
Mattel v. Walking Mountain Productions 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003)
Blanch v. Koons 467 F.3d 244 (2nd Cir. 2006)

Ihmisoikeussopimuksien valvontaelinten asiakirjat
Euroopan ihmisoikeustoimikunnan ja -tuomioistuimen ratkaisut
de Geïllustreende Pers v. Alankomaat (6.7.1976)
Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta (7.12.1976)
Sunday Times v. Yhdistynyt kuningaskunta (26.4.1979)
Rasmussen v. Tanska (28.11.1984)
Müller et.al. v. Sveitsi (28.4.1988)
Groppera Radio et.al. v. Sveitsi (22.2.1990)
S. ja G. v. Yhdistynyt kuningaskunta (2.9.1991)
Kokkinakis v. Kreikka (25.5.1993)
Otto-Preminger-Institut für audiovisuelle Mediengestaltung v. Itävalta (20.9.1994)
Jersild v. Tanska (23.9.1994)
VDSÖ ja Gubi v. Itävalta (19.12.1994)
Prager & Oberschlick v. Itävalta (22.3.1995)
Nigel Wingrove v. Yhdistynyt kuningaskunta (25.11.1996)
X., Y., ja Z. v. Yhdistynyt kuningaskunta (22.4.1997)
Lehideux ja Isorni v. Ranska (23.9.1998)
Hüseyin Karataş v. Turkki (8.7.1999).
News Verlags GmbH & CoKG v. Itävalta (11.1.2000)
Özgür Gündem v. Turkki (16.3.2000)
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Krone Verlag GmbH & Co. KG v. Itävalta (26.2.2002)
Peck v. Yhdistynyt kuningaskunta (28.1.2003)
Appleby v. Yhdistynyt kuningaskunta (6.5.2003)
von Hannover v. Saksa (24.6.2004)
Chauvy ym. v. Ranska (29.6.2004)
Alinak v. Turkki (29.3.2005)
Salov v. Ukraina (6.9.2005)
I.A. v. Turkki (13.9.2005)
Paturel v. Ranska (22.12.2005)
Aydin Tatlav v. Turkki (2.5.2006)
Erbakan v. Turkki (6.7.2006)
Vereinigung Bildender Künstler v. Itävalta (25.1.2007)
Kar et.al. v. Turkki (3.5.2007)
Lindon et.al. v. Ranska (22.10.2007)
Soulas et.al. v. Ranska (10.7.2008)
Leroy v. Ranska (2.10.2008)
Balsyté-Lideikiené v. Liettua (4.11.2008)
Demuth v. Sveitsi (5.11.2008)
Reklos & Davourli v. Kreikka (15.1.2009)
Eerikäinen ym. v. Suomi (10.2.2009)
Hachette Filipacchi Presse Automobile & Dupuy v. Ranska (5.3.2009)
Societe de Conception de Presse et d’Edition & Ponson v. Ranska (5.3.2009)
Feret v. Belgia (16.7.2009)
Alves da Silva v. Portugali, 20.10.2009)
Akdaş v. Turkki (16.2.2010)
Niskasaari ym. v. Suomi (6.7.2010)
Mariapori v. Suomi (6.7.2010)
MGN v. Yhdistynyt kuningaskunta (18.1.2011)
Lautsi v. Italia (18.3.2011)
Karttunen v. Suomi (10.5.2011)
Palomo Sanchez v. Espanja (12.9.2011)
von Hannover v. Saksa (7.2.2012)
YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisu
Hak-Chul Sin v. Republic of Korea (communication no. 926/2000, U.N. Doc. CCPR/
C/80/D/926/2000)
YK:n tss-komitean asiakirjat
United Nations Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General Comment No. 17 (2005). The right of everyone to benefit from
the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author (article 15, paragraph 1
(c), of the Covenant).
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United Nations Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General Comment No. 3 (1990). The Nature of State Parties Obligations.
United Nations Economic and Social Council. Report of the High Commissioner for
Human Rights on implementation of economic, social and cultural rights (2009).

Liite 1: kyselylomake
Lomakkeet on numeroitu, jotta kyselyä koskevia muistutuskirjeitä ei
lähetetä jo kyselyyn vastanneille. Tutkimustulokset raportoidaan
siten, ettei yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa.

Pauli Rautiainen
Oikeustieteiden laitos
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

KYSELY AMMATTIKUVATAITEILIJOIDEN TULOISTA, VEROISTA,
SOSIAALITURVASTA JA YRITYSMUOTOISESTA TYÖSKENTELYSTÄ
Vastaa kyselyyn ympyröimällä monivalintakysymyksissä kaikki sopivat vaihtoehdot ja täyttämällä avovastaukset
annetuille riveille. Mikäli et tulo- ja verotustietoja kysyttäessä muista tietojasi tarkkaan, pyri arvioimaan ne vähintään
500 euron tarkkuudella. Voit halutessasi jatkaa vastauksia erilliselle paperille. Jatkaessasi vastaustasi merkitse selvästi
sen kysymyksen numero, johon vastauksesi liittyy.

OSA I: TAUSTATIEDOT
1. Minkä ammattitaiteilijajärjestön varsinainen jäsen tai kokelasjäsen olet?
a. Muu ry
b. Suomen kuvanveistäjäliitto
c. Suomen taidegraafikot
d. Taidemaalariliitto
e. Valokuvataiteilijoiden liitto
Jos olet vielä jonkin muun suomalaisen tai ulkomaisen ammattitaiteilijajärjestön varsinainen
jäsen tai kokelasjäsen, niin luettele nuo järjestöt:
__________________________________________________________________________________
2. Sukupuolesi:
a. Nainen
b. Mies
3. Syntymävuotesi: ______________________________________________________________________
4. Asuinkuntasi:_________________________________________________________________________
5. Mikä on taiteenalasi: ___________________________________________________________________
6. Jos sinulla oli vuonna 2009 muita ammatteja (esim. taideopettaja), joita harjoitit taiteilija-ammattisi
ohella, niin luettele nuo ammatit:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Katsotko, että olit vuonna 2009 päätoiminen taiteilija?
a. Kyllä, olin päätoiminen taiteilija
b. En ollut päätoiminen taiteilija
Perustele alla lyhyesti miksi katsot olleesi tai et katso olleesi vuonna 2009 päätoiminen taiteilija:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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OSA II: APURAHAT
8. Saitko vuonna 2009 taiteelliseen toimintaasi liittyviä apurahoja?

Saaduilla apurahoilla tarkoitetaan niitä apurahoja, jotka ovat olleet ensi kerran nostettavissa vuonna 2009. Sellaisten
apurahojen, joiden nostamisaikatauluun et voi itse vaikuttaa (esimerkiksi kuvataiteen näyttöapuraha ja kuukausittain
maksettava valtion taiteilija-apuraha), osalta kysymyksessä viitataan vuonna 2009 maksettuihin apurahoihin.

a. Sain apurahoja
b. En saanut apurahoja
Mikäli et saanut apurahoja, jatka seuraavaan kysymykseen. Jos sait apurahoja, täydennä alla
oleviin taulukkoihin saamiasi apurahoja koskevat tiedot.
Täydennä alla olevaan taulukkoon saamasi työskentelyapurahat:

Mikäli et muista tarkkaan saamasi apurahan suuruutta, yritä arvioida se vähintään 500 euron tarkkuudella.
Työskentelyapurahoja ovat taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien myöntämät 0,5–15-vuotiset
valtion taiteilija-apurahat, taiteen keskustoimikunnan yhteydessä toimivan kuvataiteen näyttöapurahalautakunnan
myöntämä kuvataiteen näyttöapuraha sekä muut sellaiset apurahat, joita ei ole myöntöpäätöksessä kohdistettu
nimenomaisesti johonkin matkaan taikka laite- tai materiaalihankintaan tms. Työskentelyapurahoja jakavat muun
muassa alueelliset taidetoimikunnat, kunnat, pohjoismaiden ministerineuvosto sekä Suomen Kulttuurirahaston
tapaiset yksityiset rahastot ja säätiöt.

APURAHAN MYÖNTÄJÄ

(esim. Taiteen keskustoimikunta, SKR, AVEK jne.)

APURAHAN SUURUUS EUROINA
€
€
€
€
€
€

Täydennä alla olevaan taulukkoon saamasi muut apurahat kuin työskentelyapurahat:

Mikäli et muista tarkkaan saamasi apurahan suuruutta, yritä arvioida se vähintään 500 euron tarkkuudella. Tässä
kohdassa tarkoitettuja apurahoja ovat muun muassa apurahat taiteelliseen toimintaan liittyneisiin laitteisiin,
materiaaleihin tai matkoihin.

APURAHAN MYÖNTÄJÄ

(esim. Taiteen keskustoimikunta, SKR, AVEK jne.)

APURAHAN SUURUUS EUROINA
€
€
€
€
€
€
€
€
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OSA III: KILPAILU- JA TUNNUSTUSPALKINNOT
9. Saitko vuonna 2009 kilpailu- tai tunnustuspalkinnon?

Kilpailupalkintoja ovat esimerkiksi taideteosten suunnittelukilpailuista saadut palkinnot. Tunnustuspalkintoja ovat
esimerkiksi taiteen valtionpalkinnot.

a. Sain kilpailu- tai tunnustuspalkinnon
b. En saanut kilpailu- tai tunnustuspalkintoa
Mikäli et saanut kilpailu- tai tunnustuspalkintoa, jatka seuraavaan kysymykseen. Mikäli sait
kilpailu- tai tunnustuspalkinnon ilmoita vielä alla olevassa taulukossa niitä koskevat tiedot.
Täydennä alla olevaan taulukkoon tiedot saamistasi kilpailupalkinnoista:
TAIDEKILPAILUN NIMI

PALKINTOSUMMA EUROINA
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Täydennä alla olevaan taulukkoon tiedot saamistasi tunnustuspalkinnoista:
TUNNUSTUSPALKINNON MYÖNTÄJÄN NIMI

PALKINTOSUMMA EUROINA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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OSA IV: TEKIJÄNOIKEUSTULOT
10. Saitko vuonna 2009 tekijänoikeustuloja?

Tekijänoikeustuloja ovat muun muassa tekijänoikeuslainsäädännön nojalla maksettava näyttelykorvaustulo tekijän
omistuksessa olevan teoksen julkisesta näyttämisestä taidenäyttelyssä. Tekijänoikeustuloa on myös käyttökorvaustulo
tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttämisestä eri muodoissa: esimerkiksi sarjakuvien ja piirustusten
käyttöoikeuden luovutuksesta sanomalehdille / postikorteissa jäljennettäväksi saatu tulo ym. sekä mediataiteen
lisenssimyyntitulo. Näiden lisäksi tekijänoikeustuloa on kuvataiteen jälleenmyyntikorvaustulo, jota maksetaan teosten
jälkimarkkinoilla syntyneestä arvonnoususta. Kuvasto ry:n jäsenenä oleva kuvataiteilija saa tyypillisesti
tekijänoikeustulonsa Kuvasto ry:n tilityksenä.

a. Sain tekijänoikeustuloja
b. En saanut tekijänoikeustuloja
Mikäli et saanut tekijänoikeustuloa, jatka seuraavaan kysymykseen. Mikäli sait tekijänoikeustuloa,
ilmoita vielä alla tarkemmat tiedot saamistasi tekijänoikestuloista.
Mikäli sait näyttelykorvaustuloa, kuinka monta euroa yhteenlaskettuna saamasi tulo oli?
_________ €
Mikäli sait kuvataiteen jälleenmyyntikorvaustuloa, kuinka monta euroa yhteenlaskettuna samasi
tulo oli?
_________ €
Mikäli sait muuta tekijänoikeustuloa kuin näyttelykorvaustuloa tai kuvataiteen
jälleenmyyntikorvaustuloa, kerro mitä tuo tulo oli ja kuinka monta euroa yhteenlaskettuna sitä
sait?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
OSA V: TULOT TAITEELLISESTA TOIMINNASTA JA MUUT TULOT
11. Harjoititko vuonna 2009 omaa luovaa taiteellista toimintaa työ- tai virkasuhteessa?
a. Harjoitin omaa luovaa taiteellista toimintaa työ- tai virkasuhteessa
b. En harjoittanut omaa luovaa taiteellista toimintaa työ- tai virkasuhteessa
Mikäli harjoitit omaa luovaa taiteellista toimintaa työ- tai virkasuhteessa, niin kuvaa vielä alla
kenen palveluksessa toimit. Kerro lisäksi, paljonko sait työ- tai virkasuhteessa harjoittamastasi
omasta luovasta taiteellisesta toiminnastasi vuonna 2009 yhteenlaskettuna palkkatuloja.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. Myitkö vuonna 2009 omia taideteoksiasi?
a. Myin
b. En myynyt
Mikäli myit omia taideteoksiasi kerro vielä, kuinka paljon sait teosmyynnistä tuloja?

Mikäli käytit myyntiin välittäjää, merkitse myyntitulojen määrä ennen välitysprovision vähentämistä.

_____________ €
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13. Harjoititko vuonna 2009 jotain muuta työtä kuin omaa taiteellista toimintaa?
a. Harjoitin myös muuta työtä kuin omaa taiteellista toimintaa
b. En harjoittanut muuta työtä kuin omaa taiteellista toimintaa
Mikäli et harjoittanut muuta työtä kuin omaa taiteellista toimintaa, jatka seuraavaan
kysymykseen. Mikäli harjoitit myös muuta työtä kuin omaa taiteellista toimintaa, täydennä alla
olevaan taulukkoon siitä saamasi tulot. Erittele taulukkoon erikseen tulot taiteelliseen työhön
liittyvästä työstä ja tulot taiteelliseen toimintaan liittymättömistä töistä (määritelmät on selostettu
taulukossa).
Tulot taiteelliseen toimintaan liittyvästä työstä

Taiteelliseen työhön liittyvää työtä on kaikki oman taiteenalasi
erityistuntemusta vaativa työ: esimerkiksi taideopettajan työ, konservaattorin
työ, taidekriitikon työ ym.

€

Tulot taiteelliseen toimintaan liittymättömästä työstä

Taiteelliseen työhön liittymätöntä työtä on kaikki sellainen työ, joka ei vaadi
oman taiteenalasi erityistuntemusta

14. Saitko vuonna 2009 tuloja muusta kuin edellisissä kohdissa käsitellyistä asioista?
Tällaista ”muuta tuloa” ovat muun muassa vuokra- ja osinkotulot.

a. Sain ”muuta tuloa”
b. En saanut ”muuta tuloa”
Mikäli sait ”muuta tuloa”, paljonko sait sitä:
_____________ €
OSA VI: VEROT
15. Paljonko ilmoitit vuotta 2009 koskeneessa veroilmoituksessa vähennyskelpoisia taiteellisen
toiminnan menoja?

Tässä tarkoitettuja verotuksessa vähennyskelpoisia taiteellisen toiminnan menoja ovat työhuonekulut, materiaali- ja
tarvikekulut, puhelin- ja tietoliikennekulut, ammattikirjallisuus- ja jäsenmaksukulut, näyttelyvuokrat, taiteellisessa
toiminnassa käyttämiesi koneiden ja laitteiden poistot sekä muut veroilmoituslomakkeella 5 tai 15 verottajalle
ilmoittamasi taiteellisen toiminnan menot, joita ei ole katettu jotakin nimenomaista hankintaa, matkaa tms. varten
myönnetyllä apurahalla

____________________ €
16. Paljonko ilmoitit vuotta 2009 koskeneessa veroilmoituksessa muita kuin taiteelliseen toimintaan
liittyviä vähennyksiä?
Tässä tarkoitettuja vähennyksiä ovat kaikki muut vuotta 2009 koskeneessa veroilmoituksessa ilmoittamasi vähennykset
kuin edellä kysymykseen 15 vastatessasi ilmoitetut.

____________________ €
17. Hyväksyikö verottaja viimeksi toimitetussa verotuksessa kaikki vaatimasi taiteelliseen toimintaan
liittyvät vähennykset?
a. verottaja hyväksyi kaikki vaatimani vähennykset
b. verottaja ei hyväksynyt kaikkia vaatimiani vähennyksiä
c. en osaa sanoa
Jos verottaja ei hyväksynyt kaikkia vaatimiasi vähennyksiä, niin kerro mitä vähennyksiä
verottaja ei hyväksynyt ja miksei:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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18. Verotettiinko oman taiteellisen toimintasi tulojasi viimeksi toimitetussa verotuksessa tuloverolain
(TVL) vai elinkeinoverolain (EVL) perusteella?
a. tuloverolain (TVL) perusteella
b. elinkeinoverolain (EVL) perusteella
c. en osaa sanoa
19. Vaaditko viimeksi toimitetussa verotuksessa toimitettavaksi jonkin poikkeuksellisen suuren
kertatulon tulontasausta?
a. en vaatinut tulontasausta
b. vaadin tulontasausta
c. en osaa sanoa
Jos vaadit tulontasausta toimitettavaksi, niin mistä kertatulosta oli kysymys? Kerro myös
suostuiko verottaja vaatimukseesi tulontasauksen toimittamisesta:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
20. Oletko hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi (eli alv-rekisteriin)?
a. en ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi
b. olen hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi
c. en osaa sanoa
Jos olet hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi,
arvonlisäveronalainen liikevaihto oli vuonna 2009?

niin

paljonko

taiteellisen

toimintasi

__________________ €
OSA VII: YRITYSMUOTOINEN TAITEELLINEN TOIMINTA
21. Harjoitatko taiteellista toimintaa yritysmuotoisesti eli esimerkiksi osakeyhtiön, osuuskunnan tai
toiminimen kautta?
a. harjoitan taiteellista toimintaani yritysmuotoisesti
b. en harjoita taiteellista toimintaani yritysmuotoisesti
Mikäli et harjoita taiteellista toimintaasi yritysmuotoisesti, jatka seuraavaan kysymykseen.
Mikäli harjoitat taiteellista toimintaasi yritysmuotoisesti, niin kuvaile minkä yhtiömuodon (esim.
osakeyhtiö, osuuskunta, toiminimi) puitteissa harjoitat toimintaa ja mikä on yritysmuotoisen
toiminnan merkitys taiteellisen toimintasi järjestämisessä?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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OSA VIII: SOSIAALITURVA
22. Maksoitko vuonna 2009 yrittäjäeläkevakuutusmaksua (eli YEL-maksua)?
a. en maksanut
b. maksoin
c. en osaa sanoa
Jos maksoit YEL-vakuutusmaksua, niin paljonko oli maksun perusteena oleva vuoden 2009
yrittäjän työtulosi (eli YEL-työtulo)?
__________________ €
23. Maksoitko vuoden 2009 aikana jonkin yrittäjien työttömyysturvakassan (eli Suomen yrittäjien
työttömyyskassan tai Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan) jäsenmaksua?
a. en maksanut
b. maksoin
c. en osaa sanoa
Jos maksoit yrittäjien työttömyyskassan jäsenmaksua, niin paljonko oli maksun perusteena
oleva vuoden 2009 yrittäjän työtulosi?
_________________ €
24. Maksoitko vuoden 2009 aikana jonkin palkansaajien työttömyyskassan (esim. Opettajien
työttömyyskassa tai Yleinen työttömyyskassa eli ns. Loimaan kassa) jäsenmaksua?
a. en maksanut
b. maksoin
c. en osaa sanoa
25. Olitko vuonna 2009 ilmoittautuneena työttömäksi työnhakijasi työvoimatoimistoon?
a. en ollut työttömänä työnhakijana
b. kyllä, olin työttömänä työnhakijana
Mikäli et ollut työttömänä työnhakijana, jatka seuraavaan kysymykseen. Mikäli olit työttömänä
työnhakijana, kerro seuraavaksi vielä tarkemmin työttömyydestäsi.
Saitko työttömyysaikanasi jotakin työttömyysetuutta?
a. Sain työmarkkinatukea koko työttömyysaikani
b. Sain työmarkkinatukea osan työttömyysajastani
c. Sain peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa koko työttömyysaikani
d. Sain peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa osan työttömyysajastani
g. En saanut työttömyysaikanani mitään työttömyysetuutta
Kuinka kauan työttömyytesi kesti? _______ kuukautta
Jos sait työttömyysetuuksia, niin arvioi kuinka paljon niitä maksettiin vuonna 2009:
_________________ €
Saitko työttömyysetuuksia yrittäjänä, omassa työssä työllistyvänä vai palkansaajana?
a. Yrittäjänä
b. Omassa työssä työllistyvänä
c. Palkansaajana
d. En osaa sanoa
Jos olit työttömänä ja et saanut työttömyysetuutta tai sait sitä vain osan työttömyysajastasi,
kerro miksi näin tapahtui:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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26. Saitko vuoden 2009 aikana jotakin muuta toimeentuloturvaetuutta kuin työttömyysetuuksia?
a. en saanut
b. sain toimeentulotukea
c. sain yleistä asumistukea
d. sain opintorahaa ja/tai opintuen asumislisää
e. sain äitiys- ja/tai vanhempainrahaa
f. sain sairauspäivärahaa
g. sain ansioeläkettä, kansaneläkettä tai muuta eläkettä
Jos sait yllä lueteltujen lisäksi vielä jotain muuta toimeentuloturvaetuutta, luettele nuo etuudet:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Jos sait jotakin muuta toimeentuloturvaetuutta kuin työttömyysetuuksia, niin arvioi kuinka
paljon näitä muita toimeentuloturvaetuuksia sinulle maksettiin vuonna 2009:
____________________ €

TEEMAHAASTATTELUT OIKEUSSÄÄNTELYN VAIKUTUKSISTA
Tutkimuksen seuraavassa osassa selvitetään kuvataiteilijan taiteelliseen toimintaan liittyvän oikeussääntelyn
koettuja vaikutuksia teemahaastatteluin. Haastatteluissa käsitellään niin taiteellista toimintaa rajoittavaa kuin
sitä edistävää oikeussääntelyä (mm. tekijänoikeus-, rikos-, vero- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä).
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan noin tunnin mittaiseen henkilökohtaiseen haastatteluun myöhemmin
sovittavana ajankohtana syksyllä 2010, kirjoita ystävällisesti suostumuksesi haastatteluun sekä
sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi alle mahdollista yhteydenottoa varten. Yhteystietoja pyydetään
mahdollisen haastattelun järjestämistä varten. Haastattelussa edellä antamiasi vastauksia tullaan
käsittelemään yksityiskohtaisemmin, minkä lisäksi haastattelussa käsitellään kokemuksiasi sellaisten
oikeussäännösten vaikutuksista, jotka eivät ole olleet tässä kyselyssä esillä. Tutkimuksen analyysi- ja
raportointivaiheessa kaikkia kysely- ja haastatteluvastauksia tullaan käsittelemään nimettöminä, eikä
vastaajia yksilöidä millään tavalla.

□ Olen kiinnostunut osallistumaan henkilökohtaiseen teemahaastatteluun syksyllä 2010. Minuun voi olla
haastattelusta sopimiseen liittyen yhteydessä seuraavan sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron kautta:
sähköposti: ____________________ @_____________________
puhelin: ______________________________________________

KIITOS VASTAUKSESTASI !
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Liite 2: kyselyn toteuttaminen
Kyselylomakkeen (ks. liite 1) muotoilussa on käytetty hyväksi aikaisempien taiteilijan tuloja
ja sosiaalista asemaa koskevien tutkimuksien kyselylomakkeita1. Lomakkeen laatimista on
myös ohjannut käsitys siitä, että vastaajan kannalta on yleensä helpompaa valita valmis vastausvaihtoehto kuin muotoilla vastaus itse. Näin ollen avovastauksia on käytetty lähinnä valmiiksi muotoilluilla vastausvaihtoehdoilla kerätyn tiedon täydentäjinä2.
Kyselyn kohteena ovat Suomen taiteilijaseuran jäsenliittojen (Muu ry, Suomen kuvanveistäjäliitto, Suomen taidegraafikot, Suomen valokuvataiteilijoiden liitto ja Taidemaalariliitto) jäsenet3 huhtikuussa 20104. Kysely lähettiin ositettua systemaattista otantaa käyttäen
valitulle otokselle kohderyhmään kuuluvia taiteilijoita5. Taiteilijat jaettiin ositteisiin jäsenliitoittain siten, että vain yhteen jäsenliittoon kuuluvat taiteilijoista muodostettiin tuon taiteilijaliiton jäsenten osite ja useampaan kuin yhteen jäsenliittoon kuuluvista taiteilijoista muodostettiin näiden lisäksi oma ositteensa. Pienimmästä ositteesta (useisiin liittoihin kuuluvat
taiteilijat) otettiin kyselyn kohteeksi joka kolmas6 ja suurimmasta ositteesta (taidemaalarit)
otettiin joka viidestoista. Kaikista muista ositteista kyselyn kohteeksi otettiin joka viides.

1

2
3
4
5

6

Näistä keskeisimmän roolissa on ollut Taiteen keskustoimikunnan toteuttaman taiteilijoiden
asemaa vuonna 2000 kartoittaneen tutkimuksen kyselylomake (Rensujeff 2003, s. 110–114).
Ennen kyselyn toteuttamista kyselylomakkeen luonnos on ollut keväällä 2010 muun muassa
Suomen taiteilijaseuran työvaliokunnan testattavana ja kommentoitavana. Lisäksi olen saanut
lomakkeen muotoiluun arvokkaita neuvoja muun muassa Terhi Aaltosen, Petra Havun, Merja
Heikkisen, Paula Karhusen, Juha Okkon ja Kaija Rensujeffin kanssa käymistäni keskusteluista.
Kaiken kaikkiaan yhtenäinen kyselylomake kuvataiteilijakunnan kaltaiselle ainakin jossakin
määrin heterogeeniselle joukolle on vaatinut kompromisseja ja pitäytymistä asioiden kuvauksessa
jokseenkin yleisellä tasolla.
Aiempien kokemusteni (esim. Rautiainen 2006; Rautiainen 2008a) mukaan taiteilijat tuottavat
myös näin muotoiltuun kyselyyn runsaasti avovastaustekstiä. Näin tapahtui myös tällä kerralla.
Jäsenillä tarkoitetaan niin taiteilijajärjestöjen täysjäseniä kuin kokelasjäseniä.
Tutkimuksessa käytettävät tiedot jäsenmääristä on saatu Suomen taiteilijaseuran kautta huhti
kuussa 2010.
Ositettua otantaa käytettiin, koska se mahdollistaa muun muassa luokittelevan etukäteistiedon
huomioonottamisen, tutkimuksen tarkkuuden ja oikeellisuuden kontrolloinnin ja mahdollisuu
den ositteiden erillään analysointiin (ks. Pahkinen & Lehtonen 1986, s. 6, 18, 39 ja 114). Tässä
tapauksessa ositusta ohjasi aiemman tutkimuksen perusteella syntynyt hypoteesi eri välineitä
käyttävien taiteilijoiden tulonmuodostuksen eroista. Osoitetiedot on saatu jäsenliitoilta huhti
kuussa 2010.
Ositteen sisällä siihen kuuluvat henkilöt olivat poimintaa varten järjestettyinä sukunimen
mukaiseen aakkosjärjestykseen. Tällöin ositteen sisällä otos muodostui satunnaiseksi. On
kuitenkin huomattava, että näin järjestetyssä joukossa saman sukunimen omanneesta pariskun
nasta korkeintaan yksi saattoi tulla sisällytetyksi otokseen.
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Näin otoksen kooksi tuli 411 taiteilijaa. Näistä 137 (33 %) vastasi kyselyyn7. Ositteittain
tarkastellen vastausprosentti vaihteli 23 %:n ja 46 %:n välillä vastausprosentin ollessa heikoimmillaan valokuvataiteilijoiden ryhmässä. (Kuviot 1 ja 2)
Tämäntyyppisen otantatutkimuksen luotettavuuteen liittyy omat epävarmuustekijänsä
vastauskadon ja mittausvirheiden ollessa niistä merkittävimpiä8. Koska otantatutkimuksessa
ei tunneta koko tutkittavaa joukkoa vaan ainoastaan siitä poimittu otos, tulokset vastaavat
luonnollisesti parhaimmillaankin vain likimääräisesti koko perusjoukkoa.
Vastaamatta jättämisen vaikutuksia kyselyn luotettavuuteen on selvitetty katoanalyysillä. Tässä analyysissä kyselylomakkeen eri kierroksilla palauttaneiden vastauksista muodostettiin ensin erilliset ryhmät ositteittain. Tämän jälkeen ryhmien välillä olevia eroja selvitettiin keskeisimpien muuttujien osalta (kyselyn I osan taustamuuttujat sekä erityyppiset
tulotiedot) tilastollisella t-testillä sen selvittämiseksi, miten ryhmät poikkeavat toisistaan.
T-testin perusteella ryhmät eivät eronneet toisistaan merkittävästi kuin muutamien yksittäisten muuttujien osalta lukuun ottamatta valokuvataiteilijoiden otosta. Valokuvataiteilijoiden kohdalla ensimmäisellä kyselykierroksella lomakkeen palauttaneiden ryhmä erosi
merkittävästi muilla kierroksilla lomakkeen palauttaneista lähes kaikkien muuttujien osalta.
Tätä selittää kuitenkin se, että ensimmäisellä kyselykierroksella lomakkeen palautti vain 4
vastaajaa. Näin ollen suoritetun katoanalyysin perusteella voidaan olettaa, ettei vastauskadolla ole merkittävästi vääristävää vaikutusta tuloksiin, eikä sen korjaustoimia esimerkiksi
painokertoimin siten tarvita.
Katoanalyysi, kyselyn otostiheys ja otoskoko huomioon ottaen sekä saadut vastaukset
aiemman tutkimustiedon tuottamaan kuvaan suhteuttaen9 kyselyn tuloksia voi siis pitää
tutkimuksen kohdejoukkoa vähintään kohtalaisen hyvin kuvaavina. Tulosten raportoinnin
osalta on huomattava, että tässä tutkimusraportissa esitettävissä jakaumissa ja tunnusluvuissa
on käytetty otantamenetelmään perustuvia painokertoimia, joiden tarkoituksena on palauttaa arvot kuvaamaan paremmin perusjoukon ominaisuuksia10. Painokertoimien käytön
takia raportissa esitettävissä jakaumissa ei ilmoiteta vastanneiden lukumäärää (N/n).

7

Kyselylomake postitettiin huhtikuun ja kesäkuun 2010 välisenä aikana kolmesti. Ensimmäisen
postituskierroksen jälkeen kokonaisvastausprosentti oli 10 % ja toisen jälkeen 25 %. Kullakin
kierroksella vastausaikaa annettiin reilu viikko. Ensimmäinen kierros toteutettiin juuri ennen
veroilmoitusten viimeistä palautushetkeä, toinen kierros palautushetken kanssa päällekkäin ja
kolmas kierros heti palautushetken jälkeen. Kyselyn ajoitusta ohjasi ajatus siitä, että taiteilijoilla
on edellisen vuoden tuloja koskevat tiedot mielessään tai saatavilla parhaiten veroilmoituksen
palauttamisen yhteydessä. Vastausprosenttiin ei sisälly sellaisia yhteydenottoja, joissa vastaaja
kertoi, ettei hän aio vastata kyselyyn. Tällaisia yhteydenottoja oli kaikkiaan kuusitoista siten, että
niistä kuuden yhteydessä vastaaja palautti kyselylomakkeen tyhjänä.
8 Ks. Pahkinen & Lehtonen 1989, s. 3.
9 Keskeisinä referenssiaineistoina taloustietojen osalta voi pitää Rensujeffin (2003) ja Akolan,
Heinosen, Kovalaisen, Pukkisen & Österbergin (2007) tutkimuksia.
10 Vastaukset on palautettu oikeaan ositteeseen jokaisella kyselylomakkeessa olleen ositemerkinnän
avulla.
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Ositteen nimi

Vastaajamäärä

Vastausprosentti

26
27
16
14
29
25

32 %
46 %
24 %
23 %
34 %
45 %

taidemaalarit
taidegraafikot
kuvanveistäjät
valokuvataiteilijat
muu ry
useiden liittojen jäsenet

KUVIO 1.

Kyselyyn vastanneiden määrä ja vastausprosentti ositteittain

KOHDERYHMÄ LIITOITTAIN

OSITTEET

Taidemaalariliiton jäsenet
(1317 kpl)

taidemaalarit
(osite 1231 kpl)
(otos 82 kpl)

Taidegraafikoiden jäsenet
(358 kpl)

taidegraafikot
(osite 298 kpl)
(otos 59 kpl)

Kuvanveistäjäliiton jäsenet
(381 kpl)

kuvanveistäjät
(osite 340 kpl)
(otos 68 kpl)

Valokuvataiteilijoiden liiton jäsenet
(332 kpl)

valokuvataiteilijat
(osite 307 kpl)
(otos 61 kpl)

Muu ry:n jäsenet
(511 kpl)

muu ry:läiset
(osite 428 kpl)
(otos 85 kpl)
useiden liittojen jäsenet
(osite 170 kpl)
(otos 56 kpl)

KUVIO 2.

Liitteet

Kyselyn kohderyhmä, ositteet ja otos
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Tiivistelmä

Tutkimus antaa kokonaiskuvan siitä, miten julkinen valta oikeudellisella sääntelyllä toisaalta
rajoittaa ja toisaalta edistää ammattikuvataiteilijoiden taiteellista toimintaa Suomessa. Tutkimus rakentuu ongelmakeskeisesti kahden perus- ja ihmisoikeusjärjestelmään kiinnittyvän
periaatteen – puuttumattomuuden periaatteen ja taiteen edistämisen periaatteen – varaan.
Näiden periaatteiden avulla tutkimuksessa tulkitaan, systematisoidaan ja arvioidaan kuvataiteelliseen toimintaan liittyvää sääntelyä, joka on luonteeltaan muun muassa rikosoikeudellista, tekijänoikeudellista, vero-oikeudellista ja sosiaalioikeudellista.
Periaatteet kiinnittyvät erityisesti perustuslain 16.3 §:ssä turvattuun taiteen vapauteen.
Puuttumattomuuden periaate viittaa tällöin perusoikeuksista johdettuun julkisen vallan
velvollisuuteen pidättäytyä puuttumasta liiallisesti taiteen vapauteen. Taiteen edistämisen
periaate viittaa puolestaan perusoikeuksista johdettuun julkisen vallan velvollisuuteen turvata taiteen vapauden tosiasiallinen toteutuminen luomalla riittävät materiaaliset ja henkiset
puitteet taiteen harjoittamiselle. Periaatteet poikkeavat valtiosääntöoikeudelliselta intensiteetiltään toisistaan.
Vapausoikeustyyppisen puuttumattomuuden periaatteen nojalla lainsäädäntöön ja lainsoveltamiseen voidaan kohdistaa hyvinkin konkreettisia oikeudellisia vaatimuksia. Puuttumattomuuden periaate edellyttää, että taiteilijaa ympäröivän oikeudellisesti määritellyn
vapauspiirin rajat piirtävä rajoituslainsäädäntö läpäisee sitä asetettaessa perusoikeuksien
yleisten rajoitusedellytysten asettaman testin. Lisäksi periaate edellyttää, että rajoituslainsäädäntö syrjäyttää vielä sitä kontekstuaaliset tekijät huomioiden sovellettaessa ilmaisun
lähtökohtaisen rangaistavuuden poistavan perusoikeusrajoituksen tapauskohtaiseen oikeutettavuuteen liittyvän taiteellisen alibin, jonka mukaan taiteen alue katsotaan erityiseksi ja
omalakiseksi demokraattiselle yhteiskunnalle välttämättömäksi sovinnaisuuden rikkomisen
ja uuden kokeilemisen alueeksi.
Tss-oikeustyyppinen taiteen edistämisen periaate jää sen sijaan valtiosääntöoikeudelliselta intensiteetiltään puuttumattomuuden periaatetta väljemmäksi, vaikkakin se sisältää kiistatta perustuslaillisen toimeksiannon elementin. Perusoikeusjärjestelmästä voidaan
kuitenkin johtaa eräitä yleisen tason oikeudellisia reunaehtoja (optimointikäskyjä) taiteen
edistämisjärjestelmälle ja sitä koskevan lainsäädännölle. Valtaosin näissä reunaehdoissa on
kuitenkin kyse sellaisista ohjelmallisista tavoitteista, joiden oikeudellinen argumentaatioarvo on pikemminkin tavoitetilaa kuin yhtä ainoaa oikeaa toimintatapaa osoittava. Lähtökohtaisesti kysymys siitä missä suhteessa valtio toteuttaa taiteen edistämisvelvoitettaan esimerkiksi apurahoin, verotuin, tekijänoikeudellisin järjestelyin tai sosiaaliturvajärjestelmän
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kautta onkin ensisijaisesti yhteiskuntapoliittinen tarkoituksenmukaisuuskysymys, jota ei voi
ratkaista yksinomaan perusoikeusnormien oikeudellisen tulkinnan kautta. Perusoikeudet
asettavat kuitenkin valtiosääntöoikeudellisen kehikon mahdollisille toimintavaihtoehdoille
ja jo käyttöönotettujen taiteenedistämisen järjestelyjen muuttamiselle.
**
Tutkimuksessa on havaittu klassiseen ilmaisunvapausajatteluun nojaavan puuttumattomuuden periaatteen muodostavan taiteilijan ilmaisunvapauden rungon, kun asiaa lähestytään
lainopin viitekehyksessä. Tosiasiallisen taiteellisen toiminnan näkökulmasta taiteellista
toimintaa rajoittavaan sääntelyyn liittyvät kysymykset eivät ole kuitenkaan tutkimuksen
perusteella tämän hetken taidemaailmassa kovinkaan keskeisiä. Julkisen vallan suoranainen
puuttuminen taiteelliseen toimintaan on tällä hetkellä vähäistä, eikä taiteellista toimintaa
rajoittava lainsäädäntö vaikuta kuvataiteilijoiden taiteelliseen toimintaan kuin korkeintaan
pistemäisesti.
Kuvataiteilijoiden kannalta ongelmalliseksi muodostuu kuitenkin se oikeudellinen epävarmuus, joka liittyy taiteellisen toiminnan rajoituslainsäädännön tulkintaan, kun taiteellisen ilmaisun rajoittamista puoltavia oikeushyviä punnitaan jonkin konkreetin tapauksen
kohdalla taiteellisen ilmaisemisen lähtökohtaista vapautta vasten. Tuohon konkreettiin
punnintaoperaatioon tullaan nimittäin hyvin ohuen oikeudellisen esiymmärryksen avulla,
sillä lainsäädäntövaiheessa abstrakti perusoikeuspunninta on sivuutettu usein kevyesti vain
viittaamalla siihen, kuinka se konkretisoituu oikeuskäytännön myötä. Asia ei ole kuitenkaan
selkiytynyt oikeuskäytännön kautta, sillä myöskään ylimpien oikeuksien ratkaisuja taiteellista toimintaa rajoittavan lainsäädännön perusoikeusherkästä soveltamisesta ei ole.
Tutkimuksen perusteella vaikuttaakin, että taiteen edistämisen periaatteeseen kiinnittyvällä säätelyllä on tällä hetkellä taiteen vapauden tosiasiallisen toteutumisen kannalta suurempi merkitys kuin sallitun taiteellisen ilmaisemisen vapauspiirin rajoituslainsäädännön
kautta piirtävillä käsky- ja kieltonormeilla.
Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella taiteen edistämislainsäädäntöön sisältyy elementtejä, joiden johdosta julkisen vallan taiteen edistämistoimet eivät kohdistu
tasaisesti kaikenlaiseen taiteelliseen toimintaan. Osaltaan kysymys lienee tietoisista taidepoliittisista valinnoista, mutta toisinaan kysymys lienee myös siitä, ettei taiteenedistämislainsäädäntöä säädettäessä ole riittävästi pohdittu sen eri osien yhteismitallisuutta ja yhteisvaikutusta. Selkeän esimerkin taiteen edistämistoimien vaikutuksia eriyttävästä ratkaisusta, joka
perustuu tietoisiin taidepoliittisiin valintoihin, tarjoaa tekijänoikeuden raukeamista koskeva
normisto. Se eriyttää näytettävien (esim. maalaus), esitettävien (esim. videoteos) ja reprodusoitavien (esim. sarjakuva) kuvataiteen teosten markkinat eri ansaintalogiikoiden piiriin
siten, että näytettävien uniikkiteosten kohdalla perinteisen tekijänoikeussääntelyn taidetta
edistävä funktio kuihtuu olemattomaksi. Vastaavasti etenkin verolainsäädännöstä löytyy
esimerkkejä siitä, kuinka tietyt kuvataiteellisen ilmaisemisen muodot on rajattu eräiden taiteenedistämistoimien ulkopuolelle ilman sen erityisempiä taidepoliittisia perusteita.
**
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Tutkimuksen johtopäätöksissä korostetaan, kuinka tässä tilanteessa optimaalinen tosiasiallinen taiteellisen ilmaisemisen vapaus syntyy useiden eri mekanismien yhteisvaikutuksen
kautta – mahdollisimman monimuotoisesti talousjärjestelmään ja muuhun yhteiskuntaan
kytkeytyvässä taidemaailmassa. Näin taiteellisen ilmaisemisen vapaus jäsentyy yhtälailla
suhteessa taiteen rajoituslainsäädännön taiteelliselle ilmaisemiselle piirtämän vapauspiirin
rajoihin kuin myös suhteessa taiteilijan mahdollisuuksiin toimia niissä institutionaalisissa
olosuhteissa, joissa hän elää.
Amartya Senin toimintavalmiusteorian ajattelua seuraten tällöin esimerkiksi taiteilijan
peritty, taidemarkkinoilta saatu tai julkisen vallan taiteenedistämistoimin kanavoitu varallisuus määrittää hänen mahdollisuutensa toimia markkinoilla, kun taas hänen toimintavalmiutensa määräävät kokonaisvaltaisesti hänen vapauttaan toimia taidemaailmassa sekä valita
siinä erilaisia elämisen ja toimimisen mahdollisuuksia. Taiteilijan tosiasiallisen ilmaisunvapauden jäsentämisessä tulee tuolloin olennaiseksi sen huomioiminen, että eri taiteilijat tarvitsevat eri aikoina erilaisia määriä erityyppisiä resursseja pystyäkseen toteuttamaan toimintavalmiuksiaan.
Näin tarkastellen taiteilijan ilmaisunvapaus näyttäytyy esimerkiksi kompetenssina liikkua uran aikana erilaisten taiteilijapositioiden välillä. Samalla esteet liikkua näiden taiteilijapositioiden välillä näyttäytyvät ilmaisunvapauden rajoituksina aivan riippumatta siitä,
kohdistuuko taiteilijan ilmaisuun sinänsä minkäänlaisia varsinaisia rajoitustoimia. Samaten
ilmaisunvapaus ei myöskään riipu siitä, millaisen varallisuuden taiteilija tuossa lukitussa taiteilijapositiossaan onnistuu saavuttamaan.
Tällaisessa jäsennyksessä taiteen vapauden oikeusvaltiolliset elementit eli taiteilijan
muodollisen vapauspiirin rajat yhdistyvät hyvinvointivaltiollisiin elementteihin eli taiteilijan tosiasiallisiin mahdollisuuksiin toimia muodollisen vapauspiirinsä puitteissa. Näin tulee
myös näkyväksi se, kuinka puuttumattomuuden periaate ja taiteen edistämisen periaate ovat
saman kolikon kaksi eri puolta.
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ABSTRACT

The legal status of a professional visual artist
The aim of the presented doctoral thesis is to raise discussion concerning the legal status of
visual artists in Finland. The fundamental rights, the reference point of the analysis, are used
to examine how the state promotes and prohibits artistic expression by legal regulation.
The Finnish constitutional reform, conducted in 1995, added several totally new fundamental rights to the Finnish Constitution. Freedom of artistic expression was one of them.
Article 16.3 of the Constitution states: ”The freedom of science, art and higher education
is guaranteed.” Semantically this sentence is very similar to the article 5(3) of the Federal
Constitution of Germany, which states: ”Art and scholarship, research, and teaching shall be
free....”. Nevertheless, the context of these two articles is different.
In Germany, the freedom of artistic expression is written under the article (art. 5), which
deals with the general freedom of expression. The context of this article indicates that in
Germany the freedom of artistic expression is seen as a lex specialis – provision to the general
freedom of expression, which originates from a negative freedom (freedom as a prevention
of state actions). In Finland, the articles, dealing with the general freedom of expression (art.
12) and the freedom of artistic expression (art. 16.3), are written separately. The freedom of
artistic expression is written under the article (art. 16), which deals with the right to education and culture. This means that in addition to its connection to the negative freedom the
Finnish freedom of artistic expression is derived from the idea of a positive freedom (freedom as an ability to conduct a certain act) – in the Finnish doctrine it is also seen as a tool to
increase the welfare of people and their level of cultivation.
The Finnish fundamental right concerning the freedom of artistic expression prohibits
all prior censorship and other governmental manipulation. This fundamental right limits
legislators’ authority to enact criminal legislation that would regulate the form, the style or
the content of the artistic expression (i.e. criminal legislation concerning different aspects of
decency). As a constitutional obligation for positive state actions, freedom of artistic expression obligates the state to have and develop different forms of direct and indirect forms of
support to art and artists, although it does not establish a subjective right for grants or any
other kinds of support measures.
The conclusion is that the current legislation does not significantly prohibit visual artists’ artistic expression if the way interpreting the l ordinary legislation is harmonised both
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with the constitutional fundamental rights and the domestically applicable international
human rights norms. However, this does not mean that the state do not intervene in the
artistic activities. It just simply means that the way of the state carrying out its constitutional
obligation for positive state actions sets up the main legal framework, which intervenes in
the capabilities of the visual artists to act in a society.
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