Sanasto

vuosikertomus
2011

vuonna 2005 perustettu Sanasto on
valtakunnallinen kirjallisuuden alan
tekijänoikeusjärjestö.
Sanaston toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kirjallisuuden
tekijöiden tekijänoikeuksia, valvoa kirjallisuuden käyttöä Suomessa, edistää kotimaisen kirjallisuuden toimintaedellytyksiä sekä parantaa kirjallisuuden alan tekijänoikeuksien tuntemusta.
Sanasto on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka jäsenjärjestöjä ovat Suomen Kirjailijaliitto
ry, Suomen tietokirjailijat ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Finlands svenska författareförening
rf. Sanasto hallinnoi kirjallisuuden kollektiivisesta käytöstä kertyviä korvauksia sekä tilittää ne edelleen oikeudenomistajille, joiden teoksia on käytetty. Sanasto toimii myös kirjallisuuden alan keskeisenä palveluorganisaationa myöntäen käyttölupia edustamiensa tekijöiden teosten käyttöön.

www.sanasto.fi
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Toiminnanjohtajan
katsaus
Viime vuodet ovat olleet kirjallisuuden alalla mielenkiintoista aikaa. Kustannusmaailman muutokset, digitaalisen
kehityksen nopeus sekä toimintaympäristön
sirpaloituminen ovat muokanneet kirjallisuuskenttää voimakkaasti.
Kirjallisuuden tekijöiden on
entistä haastavampaa hallita
teostensa käyttöä ja saada toimeentulonsa luovasta työstä.
Teknologian nopean kehityksen myötä teosten käyttötavat
moninaistuvat koko ajan. Yhä
useammin keskitetty luparatkaisu on toimivin malli, jonka
avulla voidaan turvata tekijöille
taloudellinen korvaus teostensa hyödyntämisestä.
Tekijänoikeuskeskustelussa
unohdetaan usein luovan sisällön alkulähde eli tekijä. Tekijänoikeudet ovat, ja niiden
tulee jatkossakin olla, kirjallisuuden tekijän toimeentulon
peruskivi. Sitä ei saa murentaa.
Tekijänoikeuksissa on nimensä
mukaisesti kysymys tekijän oikeuksista: oikeudesta määrätä,
missä, milloin ja missä muodossa hänen luomiaan teoksia
käytetään, miten ja kuka niitä
levittää, sekä oikeudesta saada teosten hyödyntämisestä
asianmukainen korvaus.
Vuosi 2011 oli Suomessa vaalivuosi, mikä tarkoitti uuden
valtioneuvoston myötä myös
uutta kulttuuriministeriä. Tekijöiden kannalta Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen ministerikauden alku oli positiivinen:
ministeri korosti vuoden aikana
useissa yhteyksissä sisältöjen
luomisen ja luovan työn merkitystä. Kuten ministeri on itse

todennut, tekijänoikeudet ovat osa luomisen edellytyksistä,
sillä taidetta ei synny ilman toimeentuloa. Onkin mielenkiintoista nähdä, millä saralla kulttuuriministeri lähtee muutoksia
toteuttamaan.

PALVELUA TEKIJÖILLE JA KÄYTTÄJILLE
Sanaston vuosi 2011 sujui erinomaisesti. Sanaston asiakasmäärä yli kaksinkertaistui vuoden aikana ja tekijänoikeuskorvausten tilitykset saatiin sujuvasti käyntiin. Tekijänoikeusjärjestön toiminnan perusta on riittävä edustavuus. Suuri kiitos
kuuluukin kirjallisuuden tekijöille siitä, että he ovat ottaneet
Sanaston omakseen ja suositelleet Sanaston asiakkuutta kollegoilleen. Mahdollisimman laajan valtakirjapohjan avulla
voimme Sanastossa kehittää kirjallisuuden alan edunvalvontaa entistäkin paremmin.
Toimintavuoden aikana myös yhä useammat teosten käyttäjätahot ovat löytäneet Sanaston. Erilaiset kirjallisuuden käyttölupapyynnöt lisääntyivät vuoden aikana huomattavasti.
Käyttäjien selkeä toive on ymmärrettävästi, että kirjallisuuden käyttöluvat olisi mahdollista saada keskitetysti yhdeltä
taholta. Kollektiivisten lupien laatimisessa haasteena on kirjallisuuden käytön volyymien vähäisyys ja käyttötilanteiden
moninaisuus. Sanastossa on tavoitteena laatia yleisimmin
esiintyviä käyttötilanteita, kuten kirjallisuuden julkista esittämistä, varten keskitettyjä luparatkaisuja. Selkeän lupamallin
avulla käyttäjät saadaan paremmin tietoisiksi siitä, millaisiin
käyttötilanteisiin luvat tulee pyytää ja tekijät saavat useammin korvauksen luomiensa sisältöjen hyödyntämisestä eri yhteyksissä.
Toimintavuoden lopulla Sanasto hyväksyttiin hallinnoimaan
tekijänoikeuslain 16 d § mukaista sopimuslisenssiä, joka mahdollistaa teosten käyttämisen lisenssin nojalla arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa. Käytännössä tämä konkretisoituu Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa, jonka tavoitteena
on saattaa suomalaisen kansallisperimän aineistot digitaaliseen muotoon ja tuoda ne suuren yleisön saataville. On erittäin tärkeää, että arkistojen aarteet saadaan hyödyttämään
suomalaista yhteiskuntaa sekä saatavuuden että aineistojen
uudelleenkäytön kautta. Tässä kehityksessä Sanasto on ilolla
mukana.

KORVAUSTA LAINAAMISESTA
Lainauskorvaus on suurin Sanaston tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista, ja sen merkitys kirjallisuuden tekijöille on suuri. Tuntuukin käsittämättömältä, että teosten lainamääriin
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Anne Salomaa

toiminnanjohtaja

perustuvien korvausten maksaminen aloitettiin Suomessa vasta vuonna 2007, kun
muissa Pohjoismaissa vastaavat korvaukset
ovat olleet käytössä jo 1900-luvun puolivälistä saakka. Suomi on selkeästi Pohjoismaiden häntäpäässä myös lainauskorvausten
tasossa, vaikka maamme lainamäärät ovat
selvästi korkeimmat.
Syksyllä 2011 Sanasto käynnisti Kirja elää
–kampanjan, jonka tavoitteena on saada
lainauskorvauksiin varattu määräraha korotettua viipymättä vähintään 10 miljoonaan
euroon sekä opetus- ja tutkimuskirjastoista
tapahtuva lainaaminen mukaan korvauksen piiriin. Kirjallisuuden tekijät olivat alusta
asti tiiviisti mukana vaikuttamistyössä. Kymmeniä kansanedustajia tavattaessa tämä
havaittiin erittäin tärkeäksi. Viestimme otettiin päättäjien parissa erinomaisesti vastaan
ja kaikki eduskuntaryhmät pitivät asiantilan
oikaisemista tärkeänä.
Eduskuntakäsittelyn jälkeen vuodelle 2012
budjetoituun lainauskorvaukseen saatiinkin
20 prosentin korotus. Tämä on erinomainen
alku kohti muiden Pohjoismaiden tasoa.
Erittäin tärkeä oli myös vuoden 2012 talousarvion yhteydessä annettu valtiovarainvaliokunnan mietintö, jossa todetaan, että lainauskorvauksiin varattu määräraha on ollut
Suomessa koko ajan riittämättömällä tasolla. Valiokunta edellytti myös, että määräraha tulee korottaa asteittain pohjoismaisesti
vertailukelpoiselle tasolle sekä ottaa opetus- ja tutkimuskirjastot lainauskorvauksen
piiriin.
Viime syksyn aikana tehtyyn vaikuttamistyöhön voidaan olla tyytyväisiä, mutta
työtä tavoitteiden saavuttamiseksi tulee
ehdottomasti jatkaa. Suomalainen kirjastolaitos on erinomainen ja maamme lainamäärät ovat eurooppalaisessa vertailussa
sekä asukaslukuun suhteutettuna huomattavia. Tavoitetta tukee myös nykyiseen hallitusohjelmaan tehty kirjaus, jonka mukaan
tekijöille tulee mahdollistaa kohtuullinen

korvaus teostensa hyödyntämisestä. Myös
kirjastolaitokselle sisällön tarjoavat tekijät
– kirjailijat, runoilijat, tieto- ja oppikirjailijat, kääntäjät – ansaitsevat riittävän korvauksen luomiensa teosten maksuttomasta
hyödyntämisestä.

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA
Vuoden aikana kävi viimeistään selväksi,
että kirjallisuuden alan oman tekijänoikeusjärjestön perustaminen on ollut kirjallisuuden tekijäjärjestöiltä erinomainen ratkaisu ja vahvistanut alan edunvalvontaa.
Suomalaisten kirjallisuuden tekijöiden
menestyminen ja heidän toimeentulonsa vahvistaminen ovat Sanaston kaiken
toiminnan keskiössä. Seuraamme aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa
kirjallisuuden alan kehitystä ja pyrimme
ajamaan tekijöiden etua mahdollisimman
hyvin ja tehokkaasti myös jatkossa.
On erittäin tärkeää, että kirjallisuuden alan
järjestöt tekevät yhteistyötä – on kyse sitten vaikuttamistyöstä, lukemisen edistämisestä tai kirjastojen aseman puolustamisesta.
Vain yhdessä toimimalla saamme muutoksia aikaan.

Talo
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Sanastolle tilitettyjen tekijänoikeuskorvausten yhteissumma oli vuonna 2011

2 764 717,04 €.

V

uosi 2011 oli Sanastolle taloudellisesti vakaa. merkittävin osuus toimintavuoden tuotoista, 2 295 100 euroa, kertyi opetus- ja kulttuuri-

ministeriön maksamista lainauskorvausmäärärahoista. tämän lisäksi valtion
erikoiskirjasto celia tilitti sanastolle korvauksia vuoden

2010 omakirjalai-

natoiminnastaan lähes 299 625 euroa sekä pakkolisenssin nojalla myydyistä
oppikirjoista kertyneitä tuottoja hieman alle

17 000 euroa. kirjallisuuden

alan teosten käyttämisestä radiossa ja televisiossa kertyi korvaustuottoja
toimintavuoden aikana yhteensä

151 393,83 euroa.

S

anasto sijoittaa saadut korvaustuotot perinnän ja tilittämisen väliseksi
ajaksi. Sijoitustoiminnan tavoitteena on ollut pääomien turvaaminen ja

kohtuullinen tuotto. Vuonna 2011 sanaston rahoitustoiminnan korkotuotot olivat yhteensä noin

136 000 euroa.

Y

hdistyksen toiminnan kulut olivat toimintavuoden aikana yhteensä n.

sekä

460 000 euroa. merkittävin osuus kuluista koostui henkilöstökuluista
it-järjestelmien kehityskustannuksista. sanaston talous perustui teki-

jänoikeuskorvauksista pidätettäviin hallinnointikorvauksiin sekä varojen

sijoitustoiminnasta kertyviin korkotuottoihin. sanaston jäsenjärjestöjen
vuosimaksuja alennettiin tuntuvasti toimintavuoden aikana.

tuotot 2011
yht.

2 764 717,04 €

Lainauskorvaus
Radio- ja tv-käyttö
Omakirjalainat
Myydyt oppikirjat
Muut korvaukset

tILITYKSEt 2011
yht.

3 028 344,82 €

Lainauskorvaus 2007
Lainauskorvaus 2008
Lainauskorvaus 2009
Radio- ja tv-käyttö
Omakirjalainat
MYYDYT OPPIKIRJAT
MUUT KORVAUKSET

TALOUS

s

anasto tilittää tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden tekijöille.
Kaikki Sanaston tilittämät korvaukset ovat individuaalikorvauksia,
mikä tarkoittaa sitä, että korvaukset tilitetään juuri niille tekijöille, joiden teoksia
on käytetty. Vuonna 2011 Sanaston tekijöille tilittämien korvausten yhteenlaskettu summa oli 3 028 344,82 euroa.

Lainauskorvausjärjestelmän
merkittävimmät kehityskulut tulevat ajoittumaan vuosiin 2010–2012. Sanaston
hallituksen päätöksellä aiempien vuosien lainauskorvaus- ja omakirjalainakorvausvaroista on tehty 20 % kuluvaraus.
Sanaston toiminnan vuosittaiset kulut
kohdistetaan eri määrärahavuosista
tehtyihin kuluvarauksiin. Korvausvarojen vanhennuttua kolmen vuoden kuluessa ensitilityksestä tuloutetaan kuluvarauksesta jäljellä oleva osuus tekijöille
kunkin vuoden viimeisessä täydennystilityksessä. Muiden tekijänoikeuskorvausten osalta kulupidätys oli vuonna
2011 15 % .
Sanasto on hallinnoinut vuodesta 2007
opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa lainauskorvausta kirjallisuuden
tekstin tekijöille. Korvausta maksetaan
tekijöille kuntien ylläpitämistä yleisistä
kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta.
Tilitykset perustuvat lainauskorvausta hallinnoivien järjestöjen – Sanaston,
Kopioston ja Teoston – yhdessä hankkimaan lainausotantaan, joka kattaa noin
10 % yleisten kirjastojen vuosittaisesta
lainamäärästä.
Sanaston lainauskorvaustuotot olivat
toimintavuoden 2011 aikana 2 295
100,00 euroa. Ministeriö on tilittänyt Sanastolle viime vuosien aikana lainaus-

korvauksia takautuvasti vuodesta 2007.
Takautuvien lainauskorvausten tilitys
saatiin lainauskorvausjärjestelmän kehitystöiden valmistuttua käyntiin vuonna
2011, jonka aikana lainauskorvauksia
vuosilta 2007–2009 tilitettiin tekijöille
yhteensä 2 506 864,90 euroa. Tavoitteena on, että vuoden 2013 loppuun mennessä ensimmäinen tilitys vuosittaisesta
määrärahasta tehdään vielä kyseisen
vuoden aikana.
Vuoden 2011 aikana lainauskorvauksia
tilitettiin tekijöille 375 747,25 euroa vuoden 2007 määrärahasta, 1 032 072,83
euroa vuoden 2008 lainauskorvausmäärärahasta ja 1 099 044,82 euroa vuoden 2009 määrärahasta. Korvauksia on
maksettu tekijöille, jotka ovat rekisteröineet teoksensa Sanaston hallinnoimaan
lainauskorvausjärjestelmään. Sanaston
lainauskorvausjärjestelmään rekisteröityi vuoden 2011 aikana 1156 tekijää ja
järjestelmään oli vuoden lopussa rekisteröitynyt yhteensä 3460 kirjallisuuden
tekijää. Myös järjestelmän kehitystyötä
jatkettiin tiiviisti, ja loppuvuodesta 2011
kansallisbibliografia Fennican teostietokanta integroitiin osaksi lainauskorvausjärjestelmää. Fennica-työkalu antaa
mahdollisuuden täydentää teosluetteloa helposti ja luotettavasti.
Sanasto tilittää lainauskorvausta kirjallisuuden tekstin tekijöille, kuvantekijät
taas saavat lainauskorvauksensa Kopioston kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriön maksamasta lainauskorvausmäärärahasta erotetaan ensin musiikin osuus,
joka oli vuonna 2011 10,06 %. Loppuosa
määrärahasta jaetaan Sanaston ja Kopioston kesken. Sanasto ja Kopioston
neuvottelut lainauskorvausmäärärahan

TALOUS

jakamisesta kuvan ja tekstin kesken
saatiin päätökseen keväällä 2011. Neuvottelutuloksen myötä lainauskorvausjärjestelmään kehitettiin vähennysmekanismi huomioimaan kuvituksen
osuus lainauskorvausten jaossa tietyissä teoslajeissa. Kuvavähennys otetaan
käyttöön maaliskuussa 2012 vuoden
2010 lainauskorvausmäärärahoja ensi
kertaa tilitettäessä.

soinneista esimerkiksi kuunnelmiksi
sovitaan erikseen. Myös muiden radioja televisioyhtiöiden kanssa käytävien
neuvotteluiden mahdollisuuksia selvitettiin vuoden 2011 aikana.
Sanasto tilittää tekijöille korvauksia
teosten käytöstä valtion erikoiskirjasto Celian omakirjalainajärjestelmässä.
Vuonna 2011 Celia maksoi Sanastolle
omakirjalainakorvauksia 299 624,00
euroa vuoden 2010 lainoista. Vuoden
2011 aikana Sanasto tilitti tekijöille Celian omakirjalainakorvauksia takautuvasti vuosilta 2006–2010 yhteensä 398
781,93 euroa.

Sanasto on hallinnoinut vuodesta
2010 lähtien tekijänoikeuslain 25 f §:n
1 ja 3 momenttien mukaista sopimuslisenssiä, joka koskee kirjallisten teosten käyttöä radiossa ja televisiossa.
Vuonna 2011 Yleisradio tilitti Sanastolle televisio- ja radiokäyttökorvauksia
yhteensä 151 393,83 euroa, joista tilitettiin toimintavuoden aikana tekijöille
103 835,13 euroa. Kevään 2011 Sanasto kävi Yleisradion kanssa neuvotteluja
Kirjailijat-sopimuksen uudistamisesta.
Neuvottelut saatiin päätökseen kesällä 2011, ja uusi sopimus astui voimaan
saman vuoden syyskuussa.

Sanasto tilittää tekijöille korvauksia
myös Celian myymistä oppikirjoista.
Tekijänoikeuslain 17 § pakkolisenssisäännös mahdollistaa kirjallisten teosten saattamisen näkövammaisten ja
muiden lukemisesteisten käytettäväksi. Kyseisen lainkohdan nojalla tekijän
tulee saada korvaus teostensa myynnistä, koska hän ei voi kieltää teostensa pakkolisenssin nojalla tapahtuvaa
käyttöä. Vuonna 2011 Celia maksoi
Sanastolle vuonna 2010 myydyistä
oppikirjoista 16 944,46 euroa. Sanasto
tilitti toimintavuoden aikana vuosilta
2006–2010 kertyneitä korvauksia tekijöille yhteensä 17 422,11 euroa.

Loppuvuodesta 2011 Sanasto solmi
sopimuksen kirjallisuuden käytöstä
internetpohjaisen Lasten oman radion
kanssa. Sanasto kerää radiossa kirjallisuuden käytöstä kertyvät korvaukset
ja tilittää ne tekijöille. Sopimus kattaa
teosten suoran luennan, ja dramati-
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Tekijänoikeus		tiedotus

Y

Sanaston perustehtävistä on edistää kirjallisuuden
alan tekijöiden ja tekijänoikeuksien asemaa yhteiskunnassa sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden tekijänoikeusalan toimijoiden kanssa.
ksi

Toimintavuoden

aikana

Sanasto

jatkoi tekijänoikeudellisen

neuvonnan antamista kirjallisuuden käyttöä koskevissa kysymyksissä sekä tekijänoikeudellista tiedottamista erilaisissa
kulttuurialan tilaisuuksissa.

Myös työtä, jonka tarkoituksena on auttaa tekijää ja teosten
käyttäjää löytämään toisensa tekijänoikeudellisten kysymysten ratkaisemiseksi ja käyttölupasopimusten solmimiseksi, on
jatkettu aktiivisesti.
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asiakkuudet

K

attava valtakirjaedustus on tekijänoikeusjärjestöjen
toiminnan perusta.

Sanasto

on kirjallisuuden teki-

jöiden oma tekijänoikeusjärjestö, joka puolustaa ja

valvoo heidän oikeuksiaan. sanaston asiakkaaksi voi liittyä
kuka tahansa kirjallisuuden alan tekijä, joka on julkaissut
yhden kirjallisen teoksen.

Sanasto on avoin kaikille kirjallisuuden tekijöille. Tekijän ei siis tarvitse olla Sanaston jäsenjärjestöjen jäsen liittyäkseen Sanaston asiakkaaksi.

T

Sanaston asiakasmäärä kasvoi
voimakkaasti. Vuonna 2010 toteutettu asiakkuussopimuksen uudistus osoittautui onnistuneeksi, ja
Sanaston asiakasmäärä lähti voimakkaaseen kasvuun uudistetun sopimuksen myötä. Alkuvuodesta 2011 toteutetun
sähköisen sopimusmahdollisuuden myötä asiakasmäärä jatkoi voimakasta kasvuaan, ja Sanaston kokonaisasiakasmäärä yli kaksinkertaistui vuoden 2011 aikana.
oimintavuoden aikana
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Vuonna 2011 annetut

LAUSUNNOT
•

•

•
•
•

lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
koskien euroopan komission kertomusta teollis- ja
tekijänoikeuksien varmistamisesta annetun direktiivin
soveltamisesta
lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien
euroopan komission julkaisemaa ehdotusta euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpojen teosten
tietyistä sallituista käytöistä
lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien
euroopan komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa
koskevaa tiedonantoa
lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle
lainauskorvausmäärärahoista
lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan
sivistys- ja tiedejaostolle lainauskorvausmäärärahoista

www.kirjaelää.fi

Lainauskorvaukset Pohjoismaissa v. 2012
LAINOJA
VUODESSA

MÄÄRÄRAHA
VUODESSA
€

KORVAUS
KÄYTÖSSÄ
VUODESTA

TANSKA

75 milj.

22 milj.

1946

RUOTSI

90 milj.

14,7 milj.

1954

NORJA

40 milj.

12,5 milj.

1947

SUOMI

100 milj.

3,625 milj.

2007

Suomessa korvauksen ulkopuolella olevien opetus- ja tutkimuskirjastojen vuosittainen lainamäärä on
n. 20 milj. lainaa. Muissa maissa opetus- ja tutkimuskirjastot ovat mukana lainaluvuissa ja korvauksen
piirissä. Ruotsin määräraha sisältää osan siellä jaettavista kirjallisuuden harkinnanvaraisista tuista.

Suomessa

lainauskorvauksiin valtion budjetissa varattu määräraha on huomattavasti pienempi kuin
muissa pohjoismaissa. esimerkiksi
tanskassa määräraha on 22 miljoonaa euroa vuodessa – yli kuusi kertaa suurempi kuin suomessa.
asiantilan korjaamiseksi sanasto
päätti käynnistää yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa Kirja elää -kampanjan. kampanjan tavoitteena on
saada lainauskorvauksiin valtion
budjetissa varattua määrärahaa
korotettua pohjoismaisesti vertailukelpoiselle tasolle, vähintään 10
miljoonaan euroon, ja tuoda myös
opetus- ja tutkimuskirjastot mukaan lainauskorvauksen piiriin.

kampanjaan lähti mukaan kymmeniä

suomalaisia eturivin kirjallisuuden tekijöitä, jotka kokoontuivat syksyllä yhteen
pohtimaan kampanjan toteutusta ja linjauksia. Julkisuuteen kampanja lanseerattiin virallisesti lokakuussa 2011, ja se sai
runsaasti näkyvyyttä mediassa. Sanasto
tapasi kampanjan puitteissa syksyllä 2011
lähes kaikki eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenet, useita valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäseniä sekä
kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen ja
opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiä. Päättäjiltä saatu palaute kampanjasta
oli hyvin positiivista, ja vallitseva asiantila
koettiin epäoikeudenmukaiseksi. Erityisesti päähallituspuolue Kokoomus osoit-
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Muun muassa Anja Snellman, Timo Parvela, Kjell
Westö ja Rosa Meriläinen ovat mukana Sanaston
Kirja elää -kampanjassa.
Kuvat: Snellman ja Westö: Katja Lösönen/Otava, Parvela:
Veikko Somerpuro, Meriläinen: Heini Lehväslaiho/Teos

tautui asiassa aktiiviseksi: sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo teki
lainauskorvausmäärärahoista talousarvioaloitteen ja kansanedustaja Sari Sarkomaa kirjallisen kysymyksen.
valtiovarainvaliokunnan
antaessa mietintönsä vuoden 2012 talousarviosta valiokunta päätti korottaa
lainauskorvausmäärärahaa 20 prosentilla, eli hallituksen ehdottamasta 3,3
miljoonasta eurosta 3,625 miljoonaan.
Mietinnössä todettiin lainauskorvausmäärärahojen olleen riittämättömällä
tasolla koko lainauskorvauksen olemassaolon ajan, ja että määräraha tulisi asteittain nostaa pohjoismaisesti vertailukelpoiselle tasolle. Mietinnössä kiinnitettiin
eduskunnan

myös voimakasta huomiota nykyisen lainauskorvausjärjestelmän eriarvoistavaan
kohteluun kirjallisuuden tekijöiden kesken sekä kiirehdittiin opetus- ja tutkimuskirjastojen ottamista mukaan korvauksen
piiriin.
korotuksesta huolimatta Suomen lai-

nauskorvausmääräraha on edelleen aivan liian alhainen, eikä tekijöille kuuluva
oikeus saada kohtuullinen korvaus teostensa lainaamisesta toteudu. Lainauskorvausmäärärahat ovat valtion budjettiin
suhteuttaen pieniä summia – asian korjaamisessa on kyse poliittisesta tahdosta.
Vaikuttamistyö jatkuu aktiivisena myös
vuonna 2012.
www.kirjaelää.fi

kotimainen ja
kansaiNvälinen y
S

anasto teki toimintavuoden aikana aktiivisesti yhteistyötä muiden suomalaisten kulttuurialan
toimijoiden kanssa. Lainauskorvausta
jakavien tekijänoikeusjärjestöjen – Sanaston, Kopioston ja Teoston – yhteinen verkkosivusto Lainauskorvaus.fi
julkaistiin syksyllä 2011. Sivustolta löytyy yleistä tietoa lainauskorvauksesta
ja se toimii ohjauskanavana järjestöjen
omille kotisivuille.

nassaan lähinnä musiikin, elokuvien ja
tietokonepelien alueet, joilla piratismia
on onnistuneesti torjuttu. Sanaston jäsenyyden myötä kirjallisuuden laittoman käytön valvontaa vertaisverkoissa
ja muussa internetjakelussa on tehostettu.
Sanasto oli mukana Luovan työn tekijät ja yrittäjät – LYHTY -projektissa myös
vuonna 2011. LYHTY-projekti edustaa
kattavasti suomalaista kulttuurialaa ja
toimii aktiivisesti edistäen luovan alan
tavoitteita mediassa ja päätöksentekoelimissä. Lisäksi LYHTY pyrkii lisäämään yleistä tekijänoikeustietoisuutta
yhteiskunnassa. Sanasto oli aktiivisesti
mukana vuosittain järjestettävän tekijänoikeuspäivän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintavuoden aikana Sanasto liittyi
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) jäseneksi. TTVK
antaa neuvontaa yleisissä tekijänoikeusasioissa, julkaisee tekijänoikeudellista tiedotusaineistoa sekä puuttuu tarvittaessa teosten laittomaan käyttöön.
TTVK:lla on ollut aikaisemmin valvon-
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yhteistyö
Sanasto osallistui toimintavuoden
aikana aktiivisesti Tekijänoikeuden
tiedotus- ja valvontakeskuksen Tekijanoikeus.fi-sivuston uudistukseen.
Sivuston tarkoituksena on palvella kaikkia tekijänoikeustietoa etsiviä
kansalaisia. Sivustolle tulee kattavat
esittelyt suomalaisista tekijänoikeusjärjestöistä, tietopankki, josta löytyy
TTVK:n ja sen jäsenjärjestöjen materiaalia, tekijähaastatteluja sekä laajalti
tekijänoikeustietoutta. Sivusto avautui
alkuvuodesta 2012.
Toimintavuoden aikana Sanasto liittyi
Pro lastenkirjallisuus - Pro barnlitteraturen ry -yhdistyksen jäseneksi. Pro
lastenkirjallisuus on yhdistys, jonka
tavoitteena on saada lastenkirjallisuu-

delle oma talo Helsinkiin.
Yhteistyötä ulkomaisten kirjallisuuden
alan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa
jatkettiin toimintavuoden aikana Erityisesti pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa yhteistyö on ollut tiivistä,
ja neuvotteluja vastavuoroisuussopimusten solmimiseksi on käyty.
Myös eurooppalaisia yhteistyösuhteita pyrittiin vahvistamaan toimintavuoden aikana. Sanastossa tehtiin
päätös hakea eurooppalaisen kirjailijajärjestön, European Writers’ Councilin,
associate-jäsenyyttä. Sanasto osallistui
myös Belgiassa syyskuussa 2011 järjestettyyn Publicwww.tekijanoikeus.fi
Lending Right -konwww.kulttuuriuutiset.net
ferenssiin. ina. www.lainauskorvaus.fi
Sanasto osallistui myös

Hallitus

PAAVO
AHONEN (PJ)

MARY-ANN
BÄCKSBACKA

KARI
LEVOLA

Finlands svenska
författareförening rf
(varajäsen Mårten Westö)

Suomen
Kirjailijaliitto ry
(varajäsen Timo Parvela)

JAAKKO
KANKAANPÄÄ

JUHA
PIHLAJANIEMI

JARKKO
TONTTI

Suomen kääntäjien
ja tulkkien liitto ry
(varajäsen Ari Penttilä)

Suomen
tietokirjailijat ry
(varajäsen Jukka-Pekka
Pietiäinen)
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Suomen
Kirjailijaliitto ry
(varajäsen Suvi Oinonen)

Kuvat: Tontti: Irmeli Jung/Otava, Levola: Jukka Uotila/Tammi,

muut kuvat

Suomen
tietokirjailijat ry

Sonia Pihlajamäki

Sanaston toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan
lisäksi 4-8 varsinaista jäsentä varajäsenineen.
Vuoden 2011 alussa toimikautensa aloittanut hallitus:

tilintarkastuskertomus
sanasto ry, sanasto rf:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Sanasto ry, Sanasto rf:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla
tavalla järjestetty.

tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto
tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita.
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä
olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toiminnanjohtaja syyllistyneet
tekoon tai laiminlyöntiin., josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan,
taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen
sisältyvistä luvuista ja niistä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen
virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon
sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan
tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden
sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

LAUSUNTO
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Helsingissä 4. huhtikuuta 2012
KPMG OY AB
Minna Riihimäki
KHT

kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö
annankatu 29 a, 7. krs fi

- 00100 helsinki
p: +358 9 5629 3300 f: +358 9 5629 3322
info@sanasto.fi | www.sanasto.fi
www.facebook.com/sanasto

