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www.sanasto.fi

sanasto on
kirjallisuuden
tekijänoikeusjärjestö.

Sanasto ry
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.

Sanaston hallitus vuonna 2012

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.

Jäsenet:
tietokirjailija Paavo Ahonen
kirjailija Mary-Ann Bäcksbacka
toiminnanjohtaja Suvi Oinonen
lakimies Mari Wallgren

Hallituksen puheenjohtaja:
kirjailija Virpi Hämeen-Anttila
Varapuheenjohtaja:
suomentaja Jaakko Kankaanpää
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TOIMINNANJOHTAJALTA
anne salomaa
Kohta on kulunut kolme vuotta Sanaston
toiminnanjohtajana. Nämä vuodet ovat olleet
erittäin mielenkiintoisia. Tänä aikana Sanaston työntekijämäärä on kolminkertaistunut ja
asiakasmäärä lähes nelinkertaistunut. On ollut
hienoa nähdä, miten kirjallisuuden tekijät
ovat ottaneet Sanaston omakseen. Olemme
rakentaneet järjestelmät eri korvauslajien
hallinnoimiseksi ja tilittäneet vuoden 2012
loppuun mennessä viiden eri vuoden lainauskorvauksia. Sanasto on vakaalla pohjalla ja
tästä on hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä

kirjallisuuden tekijöitä ja käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi.
Lainauskorvausmäärärahan korottamiseksi sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen
ottamiseksi mukaan korvausjärjestelmän piiriin tehtiin paljon töitä vuonna 2012. Uurastus
palkittiin, kun määrärahaan saatiin kuin saatiinkin korotus. Tämä ei olisi ollut mahdollista
ilman tekijöiden vahvaa osallistumista asian
edistämiseen. Näinä haastavina taloudellisina
aikoina pienikin korotus on hyvä saavutus.
Muiden Pohjoismaiden korvaustasoon on

kuitenkin vielä matkaa. Tahtotila on puolellamme: eduskunta on edellyttänyt toistuvasti epäkohtien korjaamista, kuten myös
kulttuuriministeri, ja asia on edennyt oikeaan suuntaan. Uskon vahvasti, että sinnikkyys palkitaan ja oikeudenmukaisuus voittaa
ja että saamme myös Suomen lainauskorvaukset asianmukaiselle tasolle lähivuosien
aikana.
Vuoden 2012 aikana kehitimme
Sanastossa kirjallisuuden kollektiivisia
luparatkaisuja. Käyttäjiltä ja tekijöiltä saadun palautteen perusteella niille on selkeä
tarve, erityisesti silloin, kun käyttö kohdistuu
samanaikaisesti useiden eri tekijöiden teoksiin. Lupien suunnitteluun on tuonut omat
haasteensa kirjallisuuden käytön volyymien
vähäisyys ja käyttötilanteiden moninaisuus.
Haluamme tarjota joustavia ja selkeitä luparatkaisuja, jotta sisältöjen hyödyntäminen
olisi käyttäjälle sujuvaa ja tekijöille voitaisiin
turvata korvaus luomiensa sisältöjen hyödyntämisestä. Sanaston tarjoamat luvat eivät
estä tekijää sopimasta myös itse teostensa
käyttämisestä niin halutessaan. Keskitetty

luparatkaisu on kuitenkin myös tekijöiden
etu ja vahvistaa tekijänoikeuksien valvontaa
entisestään.
Keskustelu tekijänoikeuksien ympärillä on ollut kiihtyvää ja herättää usein
suuria tunteita. Teknologian nopea kehittyminen mahdollistaa luovien sisältöjen
hyödyntämisen yhä moninaisemmissa
käyttöyhteyksissä. Tarvitaan uusia ja luovia
ratkaisuja, joilla voidaan turvata sisältöjen
sujuva käyttäminen ja samalla varmistaa
tekijöille asianmukainen korvaus työnsä
tulosten hyödyntämisestä. Olen kulttuuriministeri Arhinmäen kanssa samaa mieltä siitä,
että ilman luovan työn tekijää ei olisi mitään
hyödynnettävää. Tekijä on kaiken kulttuurin
alkulähde.
Sanaston tulevaisuuden painopiste
on selkeä: pitää alkuperäinen tekijä hänen
luomansa sisällön kerryttämän tuoton
jakajien joukossa. Se turvaa mahdollisuuden
tehdä luovaa työtä ja tuottaa uusia sisältöjä
hyödynnettäväksi jatkossakin.
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Puheenjohtajalta
virpi hämeen-anttila
Kun otin viime vuoden alussa vastaan Sanaston puheenjohtajan toimen, en arvannut,
miten paljon työtä se toisi mukanaan. Mutta yllätys ei ollut ikävä. Minulla oli suuri halu
saada tehdä jotain konkreettista suomalaisten kirjailijoiden ja kääntäjien hyväksi.
Sanastossa olen oppinut paljon kirjallisen työn tekijöiden asemasta ja siihen
liittyvästä lainsäädännöstä ja keinoista, joilla sanoista päästään tekoihin. Opin myös,
että työn ja opiskelun on oltava jatkuvaa. Kirjallisuuden ala muuttuu koko ajan. Sitä
mukaa kun yksi tekijälle tärkeä asia on selvitetty ja hoidettu hänen kannaltaan kuntoon,
ilmaantuu jotain uutta, johon on reagoitava nopeasti.
Sanasto on nuori, mutta kokemusta sille on kertynyt rutkasti. Kahdeksan vuoden
aikana on luotu järjestö, valittu sille toimijat ja työntekijät, koottu sen sisälle alan liitot ja
laaja jäsenistö, rakennettu järjestelmä, joilla kerätä, hallinnoida ja jakaa kirjallisen työn
tekijöille heille lain mukaan kuuluvat korvaukset. Pienellä henkilökunnalla on saatu
aikaan ihmeitä. Nuori ja pieni on usein ketterä ja nopea.
Kulunut vuosi on ollut myös työntäyteinen. Tiukka talouden tila, jossa tarjolla
näyttää olevan vain leikkauksia ja heikennyksiä, on vaatinut Sanaston peruskiven
lainauskorvauksen jämäkkää puolustamista. Vuonna 2012 panostettiinkin näkyvästi
vaikuttamistyöhön. Sanaston toimisto ja hallitus organisoivat poliitikkotapaamisten ja

Nuori ja pieni on usein
ketterä ja nopea.

muiden vaikuttamiseen tähtäävien toimien sarjan, johon saatiin mukaan suuri joukko
tekijöitä kaikista jäsenjärjestöistä. Vuoden päätti maamme hallitukselle jätetty vetoomus,
joka keräsi yli 5300 nimeä.
Kampanjan henki oli upea. Tekijöitä innosti toiminta ja yhteinen asia. Päättäjiin
kampanjointi teki suuren vaikutuksen. Tiedon lisääntyessä mielet kääntyivät myönteisiksi
ja lainauskorvaukseen saatiin korotus. Pienenäkin se on osoitus siitä, että asia
nähdään tärkeäksi eivätkä ponnistukset menneet hukkaan. Tästä on hyvä jatkaa kohti
tavoitteitamme: merkittävää korotusta määrärahaan ja opetus- ja tutkimuskirjallisuuden
sisällyttämistä korvauksen piiriin.
Samaan aikaan Sanaston perustoimintoja on kehitetty. Lainauskorvauksen
perustana oleva otanta on entistä laajempi. Tiedotus, viestintä ja yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa on kasvanut ja vahvistunut. On seurattu valppaana tekijänoikeutta
koskevia lakiesityksiä, toimia ja suunnitelmia meillä ja muualla. On vaikea uskoa, mihin
kaikkeen olemme venyneet. En voi kylliksi kiittää Sanaston henkilökuntaa, hallituksen ja
työryhmien jäseniä, Sanaston asiakkaita ja kaikkia työhön osallistuneita tekijöitä.
Yhdessä olemme jatkossakin vahvoja ja kykeneviä kohtaamaan tulevaisuuden
haasteet.
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mitä
teemme
Käyttöluvat
Vuonna 2012 lanseerasimme kirjallisuusalan
ensimmäiset kollektiiviset
käyttöluvat yleisimpiin
kirjallisuuden käyttötilanteisiin. Lue lisää sivulta 12.

sanaston toiminnan tavoitteena on
mahdollistaa kirjallisuuden tekijän eläminen työllään. tilitämme
tekijöille mm. lainauskorvauksia,
korvauksia kirjallisuuden tv- ja
radiokäytöstä sekä korvauksia
celian äänikirjalainoista. vuonna
2012 keräsimme tekijänoikeuskorvauksia 3,3 miljoonan euron
arvosta.

sanasto mahdollistaa
kirjallisuuden käytön
monenlaisissa tilanteissa.
kauttamme tekijä
saa korvauksen mm.
kirjastolainaamisesta,
teosten käytöstä
televisiossa ja radiossa sekä
näkövammaisten kirjasto
celian omakirjalainoista.
myönnämme myös käyttölupia
erilaisiin kirjallisuuden
käyttötilanteisiin.

Tilitykset
Vuonna 2012 Sanasto tilitti korvauksia tekijöille yhteensä lähes 3,2 miljoonaa
euroa. Tarkempaa tietoa
tilityksistä löydät sivulta
14 alkaen.

€

Edunvalvonta
Toimintavuoden aikana edunvalvonnan tärkein painopiste oli lainauskorvauksen tasoon vaikuttaminen.
Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta, kun
määräraha jatkoi tasaista kasvuaan.
Lue lisää sivulta 15.

sanasto työskentelee aktiivisesti edistäen ja
valvoen kirjallisuuden tekijöiden oikeuksia.
vaikutamme yhteiskunnallisesti mm. toimimalla asiantuntijana kirjallisuuden alan
tekijänoikeuskysymyksissä, vaikuttamalla
lainsäädäntöön tekijälle edullisella tavalla
ja antamalla lausuntoja.
vuonna 2012 sanasto oli oman edunvalvontatyönsä lisäksi aktiivisesti mukana luovan
työn tekijät ja yrittäjät – lyhty -projektissa.
lyhty edustaa laajalti suomalaista kulttuurialaa ja toimii aktiivisesti edistäen kotimaisen
luovan alan tavoitteita.

§

ASIAKKAAT
Sanaston asiakkaita ovat käyttäjätahojen lisäksi kirjallisuuden
tekijät. Palvelemme tekijöitä monin tavoin: tilitämme korvauksia,
valvomme oikeuksia, toimimme
edunvalvojana sekä annamme
neuvontaa tekijänoikeuskysymyksissä.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN
EDISTÄMINEN

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

miksi tekijänoikeus on
tärkeää?
Tekijänoikeus on kantava voima,
joka mahdollistaa kulttuurin
luomisen. Usein unohtuu, että
tekijänoikeuskorvaukset ovat
luovan työn tekijälle ainoaa
varsinaista tuloa. Tekijänoikeutta
tarvitaan uuden sisällön luomiseksi: sen avulla saamme kirjoja
luettavaksi, musiikkia kuunneltavaksi, elokuvia katsottavaksi. Tekijänoikeuksien kunnioittaminen
mahdollistaa sen, että teosten
tekijä voi tehdä työtään. Sanasto
valvoo tekijäasiakkaidensa tekijänoikeuksia kirjallisuuden alan
teosten osalta.
Vuonna 2012 Sanasto
jatkoi tekijänoikeudellisen neuvonnan antamista kirjallisuuden
käyttöä koskevissa kysymyksissä
sekä tekijänoikeudellista tiedottamista erilaisissa kulttuuri- ja

kirjallisuusalan tilaisuuksissa.
Helsingin Kirjamessut ovat
vuosittain toimineet tärkeänä
väylänä tuoda kirjallisuusalan
tekijänoikeustietoutta suuren
yleisön keskuuteen. Syksyllä
2012 Sanasto kutsui yhdessä
messukumppaninsa Lukukeskuksen kanssa pääkaupunkiseudun lastenkotien lapsia ja nuoria
Kirjamessuille. Tempauksella haluttiin kannustaa lukemaan niitä
lapsia ja nuoria, joille lukemisen
mallia ei tarjota kotona.
Toimintavuoden aikana
Sanasto järjesti ensimmäistä
kertaa tekijöille suunnatun
seminaarin, jossa käsiteltiin
kirjallisuuden alan kannalta
keskeisiä tekijänoikeuskysymyksiä. Seminaarista päätettiin
hyvän vastaanoton vuoksi tehdä
vuotuinen perinne.
Sanasto on ollut Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen jäsen vuodesta 2011.
TTVK antaa neuvontaa yleisissä

tekijänoikeusasioissa, julkaisee
tekijänoikeudellista tiedotusaineistoa sekä puuttuu tarvittaessa teosten laittomaan käyttöön.
TTVK on valvonut aiemmin
lähinnä musiikin, elokuvien ja
tietokonepelien alueita. Sanaston jäsenyyden myötä kirjallisuuden laittoman käytön valvontaa vertaisverkoissa ja muussa
internetjakelussa on tehostettu.
Toimintavuoden aikana
Sanasto lanseerasi käyttölupia
kirjallisuuden yleisimpiin käyttötilanteisiin, kuten kirjallisuuden
julkiseen esittämiseen sekä
kirjallisuuden käyttöön osana
uutta julkaisua. Käyttöluvilla on
myös valistava vaikutus, sillä
kirjallisuutta käytetään valitettavan usein ilman tekijältä saatua
lupaa. Kun luvan saaminen ja
käytöstä korvaaminen on käyttäjälle mahdollisimman helppoa,
on kynnys luvan hakemiseen
matala.
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KÄYTTÖLUVAT OVAT
VÄYLÄ KIRJALLISUUDEN
							ÄÄREEN
vuoden 2012 aikana
sanaston myöntämillä
käyttöluvilla järjestettiin
mm. lausuntailtoja
ja monologiesityksiä
sekä sovittiin tekstien
käyttämisestä
erilaisissa oppi- ja
tapahtumamateriaaleissa.

Vuonna 2012 Sanastossa kehitettiin
aktiivisesti keskitettyjä luparatkaisuja
kirjallisuuden käyttötilanteisiin. Uusia
luparatkaisuja otettiin käyttöön sellaisilla
alueilla, joihin liittyen Sanastoa on
käyttäjien taholta viime vuosien aikana
lähestytty eniten. Syksyllä 2012 otettiin
käyttöön keskitetyt luparatkaisut
kirjallisuuden julkiseen esittämiseen,
tekstin käyttöön ohjelmamateriaalissa ja
tekstin käyttöön osana uutta julkaisua.
Keskitetty luparatkaisu on
usein sekä käyttäjien että tekijöiden
toive. Kirjallisuuden käyttötilanteet
koskevat usein samanaikaisesti
lukuisten tekijöiden teoksia, jolloin
lupien pyytäminen erikseen
jokaiselta oikeudenhaltijalta on
työlästä. Hyvänä esimerkkinä
tällaisesta käyttötilanteesta voidaan
mainita erilaiset runoillat. Käyttäjien
näkökulmasta on tärkeää, että lupien
hankkiminen on mahdollisimman

joustavaa ja että käyttökorvaukset
hoituvat yksinkertaisesti. Selkeiden
lupamallien avulla käyttäjät saadaan
myös paremmin tietoisiksi siitä, millaisiin käyttötilanteisiin luvat tulee pyytää.
Myös kirjallisuuden tekijöiltä
käyttöluvista saatu palaute on ollut
positiivista. Lupien avulla tekijä saa
useammin korvauksen luomiensa
sisältöjen käyttämisestä eri yhteyksissä.
Sanaston asiakkaana tekijä voi
entiseen tapaan myöntää myös itse
lupia teostensa hyödyntämiseen niin
halutessaan.
Haasteena kollektiivisten lupien
laatimisessa on ollut kirjallisuuden
käytön volyymien pienuus ja
käyttötilanteiden moninaisuus.
Haasteista huolimatta on tärkeää, että
keskitetty luparatkaisu on käyttäjien
saatavilla kirjallisuuden yleisimmissä
käyttötilanteissa.
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+ 20,5 %
kerättyjen
korvaustuottojen
kasvu edellisvuoteen
verrattuna.

SANASTON TALOUS
PERUSTUU KERÄTYISTÄ
TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSISTA
PIDÄTETTÄVIIN HALLINNOINTIKORVAUKSIIN SEKÄ VAROJEN
SIJOITUSTOIMINNASTA KERTYVIIN
KORKOTUOTTOIHIN.

talous
sanasto keräsi 3,3 miljoonaa euroa
tekijänoikeuskorvauksia vuonna 2012.
Vuosi 2012 oli Sanastolle taloudellisesti
vakaa.
Merkittävin osuus toimintavuoden korvaustuotoista, 2,8 miljoonaa euroa, kerättiin opetus- ja kulttuuriministeriön maksamista
lainauskorvausmäärärahoista. tämän lisäksi Sanasto keräsi
tekijänoikeuskorvauksia valtion erikoiskirjasto celian omakirjalainatoiminnasta noin 295 tuhatta euroa ja pakkolisenssin nojalla
myydyistä oppikirjoista kertyneitä korvauksia hieman yli 20 000
euroa. kirjallisuuden radio- ja televisiokäyttökorvauksia kerättiin
toimintavuoden aikana yhteensä 210 tuhatta euroa. suurin osa
radio- ja tv-käytöstä tapahtui yleisradion kanavilla.

YHDISTYKSEN KULUT OLIVAT
TOIMINTAVUONNA
YHTEENSÄ N. 485 T. €.
MERKITTÄVIN OSUUS KOOSTUI
HENKILÖSTÖKULUISTA SEKÄ
IT-JÄRJESTELMIEN KEHITYSKUSTANNUKSISTA.

KORVAUSTUOTOT SIJOITETAAN
TILITTÄMISTÄ EDELTÄVÄKSI
AJAKSI. TAVOITTEENA ON
PÄÄOMIEN TURVAAMINEN JA
KOHTUULLINEN TUOTTO.
VUONNA 2012 KORKOTUOTOT OLIVAT
YHTEENSÄ N. 103 T. €.

lainauskorvaus
Sanasto tilittää
tekijänoikeuskorvauksia
kirjallisuuden tekijöille.
Kaikki Sanaston tilittämät
korvaukset ovat individuaalikorvauksia, mikä tarkoittaa
sitä, että korvaukset
tilitetään juuri niille
tekijöille, joiden teoksia
on käytetty.
Vuonna 2012 Sanaston
tilittämien korvausten
yhteenlaskettu summa oli
lähes 3,2 miljoonaa euroa.
Sanasto hallinnoi seuraavia
tekijänoikeuskorvauksia:
lainauskorvauksia,
korvauksia kirjallisuuden
käytöstä radiossa ja
televisiossa, korvauksia
valtion erikoiskirjasto
Celian omakirjalainoista
sekä Celian myymistä
oppikirjoista, kirjallisuuden
julkisesta esittämisestä
ja kirjallisuuden
käytöstä erilaisissa
tapahtumamateriaaleissa
sekä kirjallisuuden käytöstä
osana uutta julkaisua.

Sanasto on hallinnoinut vuodesta
2007 opetus- ja kulttuuriministeriön
maksamaa lainauskorvausta yhdessä
Kopioston ja Teoston kanssa. Lainauskorvausta maksetaan tekijälle korvauksena siitä, että hänen teoksiaan voi
lainata kirjastosta maksutta. Sanasto
tilittää korvaukset kirjallisuuden tekijöille, Kopiosto kuvan ja Teosto musiikin tekijöille. Tällä hetkellä korvausta
maksetaan yleisistä kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta. Lainauskorvausta on Suomessa maksettu vuodesta
2007, joten kyseessä on maassamme
suhteellisen uusi tekijänoikeuskorvaus.
Tilitykset perustuvat lainauskorvausta hallinnoivien järjestöjen
yhdessä hankkimaan lainausotantaan
koko maan lainoista. Otantaa, joka
on aiempina vuosina kattanut n. 10
prosenttia koko maan lainoista, oli
it-järjestelmien kehitystyön myötä
mahdollista kasvattaa huomattavasti
integroimalla pääkaupunkiseudun
lainausjärjestelmä Helmet Sanaston
hallinnoimaan lainauskorvausjärjestelmään. Kehitystyön myötä otannan
laajuus kasvoi 27 prosenttiin koko
maan lainoista.
Vuonna 2012 Sanasto keräsi
lainauskorvaustuottoja 2,8 miljoonaa
euroa. Takautuvien lainauskorvausten
tilitystä jatkettiin aktiivisesti, ja lainauskorvauksia tilitettiin tekijöille toimintavuoden aikana yhteensä 2,78 miljoonaa euroa. Summasta 42 prosenttia
oli vuoden 2011 määrärahaa, 46 %

vuoden 2010 määrärahaa, 6 % vuoden
2009 , 4 % vuoden 2008 ja 2 % vuoden
2007 määrärahaa. Tavoitteena on, että
vuoden 2013 loppuun mennessä vuosittaista määrärahaa tilitetään ensimmäisen kerran vielä kyseisen vuoden
aikana. Toimintavuoden maaliskuussa
otettiin käyttöön myös tiettyihin kirjastoluokkiin vaikuttava kuvavähennys.
Lainauskorvauksia maksetaan tekijöille, jotka ovat rekisteröineet
teoksensa Sanaston hallinnoimaan
lainauskorvausjärjestelmään. Lainauskorvausjärjestelmään rekisteröityi
vuoden 2012 aikana 528 uutta tekijää.
Yhteensä järjestelmään oli vuoden
lopussa rekisteröitynyt 4369 kirjallisuuden tekijää. Järjestelmän kehitystyötä
jatkettiin tiiviisti ja järjestelmään alettiin
rakentaa tilasto-osiota, jonka avulla
pystytään analysoimaan korvausten
jakautumista eri teoslajien kesken.
Lainauskorvausjärjestelmän
merkittävimmät kehityskustannukset
ovat ajoittuneet vuosille 2010–2012.
Sanaston toiminnan vuosittaiset kulut
kohdistetaan eri määrärahavuosista
tehtyihin kuluvarauksiin. Aiempien
vuosien lainauskorvaus- ja omakirjalainakorvausvaroista on tehty 20
prosentin kuluvaraus. Vuoden 2012
osalta kuluvarausta päätettiin laskea 15
prosenttiin. Korvausvarojen vanhennuttua kolmen vuoden kuluessa ensitilityksestä maksetaan sekä kuluvarauksesta että määrärahasta jäljellä olevat
osuudet tekijöille täydennystilityksinä.
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Tekijän saaman lainauskorvauksen määrä riippuu hänen
teostensa lainamääristä. Nykyisellä
lainauskorvausten tasolla tekijällä
tulee usein olla laaja teostuotanto
saadakseen merkittäviä korvauksia. Lainatuimpia teoksia vuodesta
toiseen ovat sekä kotimainen että
käännetty lastenkirjallisuus. Lainauskorvauksia maksetaan myös
kääntäjille. Korvaus onkin yksi
harvoista tavoista, jolla suositun
teoksen kääntäjä pääsee osalliseksi
kirjan menestyksestä.
Suomessa lainauskorvauksiin budjetoitu määräraha
on huomattavasti pienempi kuin
muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi Tanskassa määräraha on 22
miljoonaa euroa vuodessa – yli viisi

kertaa suurempi kuin Suomessa.
Muissa Pohjoismaissa lainauskorvaukset ovat myös olleet käytössä
1900-luvun puolivälistä. Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus,
jonka tulee myös kompensoida
tekijälle lainaamisesta aiheutuvaa
tulonmenetystä.
Sanaston vuonna 2011
käynnistämä Kirja elää –kampanja
on pyrkinyt saamaan lainauskorvauksiin valtion budjetissa
varattua määrärahaa korotettua
pohjoismaisesti vertailukelpoiselle
tasolle ja saada myös opetus- ja
tutkimuskirjastot mukaan lainauskorvauksen piiriin. Kampanjaa
jatkettiin aktiivisesti vuonna 2012
eduskuntatapaamisilla ja muulla
vaikuttamistyöllä.

Vuoden loppupuolella Sanasto käynnisti runsaasti huomiota saaneen vetoomuskampanjan
lainauskorvausten korottamiseksi.
Suomen hallitukselle osoitettuun
avoimeen kirjeeseen kerättiin allekirjoituksia Sanaston verkkosivuilla.
Allekirjoituksia kertyi yli 5300, ja
vetoomus luovutettiin kulttuuri- ja
urheiluministeri Paavo Arhinmäelle
joulukuussa 2012. Vetoomuksen
luovuttaneet tekijät, joukossa mm.
Sanaston puheenjohtaja Virpi
Hämeen-Anttila, Anja Snellman ja
Juha Itkonen, luovuttivat ministerille myös kirjailijoiden nimikirjoituksilla varustetun jalkapallon.

Lainauskorvaus pähkinänkuoressa
• lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten lainaamisesta
yleisistä kirjastoista
• korvaus perustuu eu:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin. Suomessa korvausta on
maksettu vuodesta 2007
• tekijän saama korvaus perustuu teosten lainamääriin
• lainauskorvausta maksetaan kirjailijoille, kääntäjille, kuvittajille sekä muusikoille
• kääntäjä saa 50 % käännösteoksen lainauskorvauksesta

lue lisää:

kirjaelää.fi
määräraha vuodessa €
22,0 milj. €

lainauskorvaus
pohjoismaissa
Pohjoismaiden lainauskorvausjärjestelmissä on
jonkin verran eroja:
Suomessa lainauskorvaus on puhtaasti tekijänoikeudellinen ja
perustuu lainamääriin.
Ruotsissa määräraha
sisältää sekä harkinnanvaraisia tukia että
lainakertojen perusteella
maksettavat korvaukset. Tanskassa lainauskorvaukset maksetaan
saataville saattamisen
perusteella, eli kirjastoihin hankittavien kirjojen
sivumäärien mukaan.

15,0 milj. €
12,5 milj. €

3,8 milj. €
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tanska

norja

2007

1954

1946

1947

korvaus käytössä vuodesta

kuva: karoliina paatos
Syyskuussa 2012 Sanasto järjesti aamukahvitilaisuuden eduskunnassa. Paikalla oli kansanedustajien lisäksi runsaasti kirjallisuuden tekijöitä.

poimintoja vuoden varrelta
• sanasto oli kuultavana lainauskorvausmäärärahoista eduskunnan sivistysvaliokunnassa sekä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa
12,5 milj. €
• vuoden 2013 talousarviota käsitellessään eduskunta päätti korottaa lainauskorvausmäärärahaa 200 tuhannella eurolla.
• Eduskunta hyväksyi myös seuraavan lausuman:
		 "Eduskunta edellyttää, että lainauskorvauksiin varattu määräraha korotetaan 		
		
		

asteittain sellaiselle tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen
teostensa lainaamisesta."

norja

muut korvauslajit
radio- & televisiokorvaukset
Myös kirjallisuuden käytöstä
radiossa ja televisiossa tulee
korvata tekijälle. Korvaukset
tv- ja radiokäytöstä on tilitetty
kirjallisuuden tekijöille Sanaston
kautta vuodesta 2010. Sanasto hallinnoi sopimuslisenssiä,
joka koskee kirjallisten teosten
käyttöä radiossa ja televisiossa.
Ennen vuotta 2010 radio- ja
tv-käyttökorvaukset tilitettiin
tekijöille Sanaston jäsenjärjestöjen kautta.
Vuonna 2012 keräsimme korvauksia teosten radio- ja
tv-käytöstä yhteensä yli 210
tuhatta euroa. Suurin osa summasta koostui kirjallisuuden
käytöstä Yleisradion ohjelmistossa. Ohjelmisto sisältää
esimerkiksi kirjallisuuden suoraa
luentaa sekä teosten dramatisointia. Korvauksia tilitettiin
toimintavuoden aikana tekijöille lähes 150 tuhatta euroa. Vuoden 2012 aikana käynnistettiin
myös radio- ja televisiokäyttö-

korvausten vastavuoroinen tilittäminen Ruotsiin. Korvaukset
suomalaisten tekijöiden teosten
käytöstä Ruotsin radiossa ja
televisiossa tilitetään tekijöille
Sanaston kautta.

Celian omakirjalainat
Sanasto tilittää tekijöille korvauksia teosten käytöstä valtion
erikoiskirjasto Celian omakirjalainajärjestelmässä. Vuonna
2012 Celia maksoi Sanastolle
omakirjalainakorvauksia lähes
295 tuhatta euroa vuoden
2011lainoista. Vuoden aikana
Sanasto tilitti tekijöille Celian
omakirjalainakorvauksia yhteensä noin 240 tuhatta euroa.

muut korvaukset
Sanasto tilittää korvauksia
tekijöille myös Celian myymistä
oppikirjoista. Tekijänoikeuslain
17 § pakkolisenssisäännös
mahdollistaa kirjallisten teosten

saattamisen näkövammaisten
ja muiden lukemisesteisten käytettäväksi. Tekijän tulee saada
korvaus teostensa myynnistä,
koska hän ei voi kieltää teostensa käyttöä pakkolisenssitilanteessa. Vuonna 2012 Sanasto
keräsi tekijänoikeuskorvauksia
pakkolisenssin nojalla myytävistä oppikirjoista noin 20 tuhatta
euroa. Oppikirjakorvauksia tilitettiin tekijöille toimintavuoden
aikana noin 12 tuhannen euron
arvosta.
Edellä mainittujen
korvauslajien lisäksi Sanasto
tilittää tekijöille korvauksia
kirjallisuuden erilaisista jälkikäyttötilanteista, kuten kirjallisuuden julkisesta esittämisestä
sekä tekstikatkelmien käytöstä
osana uutta julkaisua. Näiden
korvausten osuus Sanaston
taloudesta on vain noin 0,1
%. Vaikka korvaukset eivät ole
taloudellisesti merkittäviä, on
niillä tärkeä periaatteellinen
merkitys: valistaa käyttäjätahoja
tekijänoikeuksien merkityksestä
ja samalla myös kirjallisuuden
tekijän tulonmuodostuksesta.
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palvelemme tekijöitä

+ 13 %
ASIAKASMÄÄRÄN KASVU
edellisvuoteen verrattuna

Sanasto on kirjallisuuden tekijöiden oma tekijänoikeusjärjestö,
joka puolustaa ja valvoo heidän oikeuksiaan.

Sanaston toiminnan perusta on tekijälle maksuton asiakkuussopimus.
Sanasto on avoin kaikille kirjallisuuden tekijöille:
asiakkaaksi voi liittyä tekijä, joka on julkaissut ainakin yhden kirjallisen teoksen.
Toimintavuoden aikana Sanaston asiakasmäärä jatkoi tasaista kasvuaan. Vuonna 2010
lanseerattu sähköinen asiakkuussopimus oli edelleen suosituin tapa liittyä Sanaston
asiakkaaksi. Laajaksi kasvanut valtakirjapohja mahdollisti käyttölupien sujuvan
myöntämisen ja tekijänoikeuskorvausten tehokkaan tilittämisen niille tekijöille,
joiden teoksia on käytetty.
Korvausten tilittämisen lisäksi Sanasto palvelee kirjallisuuden tekijöitä myös muilla
tavoin: valvomalla tekijöiden etua, vaikuttamalla yhteiskunnallisesti sekä antamalla oikeudellista neuvontaa tekijänoikeuskysymyksissä. Kollektiivinen tekijänoikeuksien hallinnointi ja valvonta on usein tekijän eduksi. Siitä on apua esimerkiksi silloin,
kun tekijän on haastavaa neuvotella niistä ehdoista, joilla hänen teostaan käytetään,
tai kun käyttäjätaho haluaa käyttää samanaikaisesti useiden tekijöiden teoksia.

kattava valtakirjapohja on kaikkien tekijänoikeusjärjestöjen
toiminnan perusta.
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tilintarkastuskertomus
sanasto ry, sanasto rf:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Sanasto ry, Sanasto rf:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012. 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 9. huhtikuuta 2013
KPMG OY AB
Minna Riihimäki
KHT
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SANASTO
kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö
annankatu 29 a, 7. krs fi
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p: +358 9 5629 3300 f: +358 9 5629 3322
info@sanasto.fi | www.sanasto.fi
www.facebook.com/sanasto

