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Sanasto on kirjallisuuden
Sanasto on tekijöiden perustama tekijänoikeusjärjestö.
Haluamme mahdollistaa kirjallisuuden tekijöiden luovan
työn tekemisen ja tarjota käyttäjille toimivia ratkaisuja
kirjallisuuden luvalliseen käyttöön.
Sanasto on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys,
jonka jäsenjärjestöjä ovat Finlands svenska författareförening rf,
Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
sekä Suomen tietokirjailijat ry.

www.sanasto.fi | fb.com/sanasto | twitter: @sanastoinfo
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tekijänoikeusjärjestö.
Sanasto hallinnoi kirjallisuuden jälkikäytöstä
kertyviä tekijänoikeuskorvauksia ja tilittää ne
edelleen oikeudenomistajille, joiden teoksia on
käytetty. toimimme myös keskeisenä kirjallisuuden palveluorganisaationa myöntäen lupia edustamiemme tekijöiden teosten käyttöön.
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mitä teemme

tilitykset
pyrimme turvaamaan tekijöille
asianmukaisen korvauksen
teostensa hyödyntämisestä
eri yhteyksissä. Kauttamme
tekijä saa korvauksen mm.
kirjastolainaamisesta sekä
kirjallisuuden käytöstä radiossa
ja televisiossa. Vuonna 2013
tilitimme korvauksia yhteensä
4,85 miljoonaa euroa.

tekijät

Sanasto on kirjallisuuden tekijöiden
perustama tekijänoikeusjärjestö.
Huomiomme tekijän edun kaikessa
toiminnassamme ja Palvelemme
monin tavoin: tilitämme korvauksia,
valvomme oikeuksia, toimimme
edunvalvojana ja annamme neuvontaa
tekijänoikeuskysymyksissä.
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Sanaston vaikuttamistyön
tavoitteena on pyrkiä
varmistamaan, että
lainsäädäntö suojaa
tekijän oikeuksia ja
mahdollistaa luovan työn.
meistä on tärkeää, että
Tekijän ja teoksen asema
luovan alan arvoketjun
alkulähteenä tunnustetaan.

Edunvalvonta

käyttäjät

pidämme tärkeänä, että
Kirjallisuuden käyttöön on olemassa
helppokäyttöisiä luparatkaisuja.
Sanasto mahdollistaa kirjallisuuden
käytön monenlaisissa tilanteissa.
Uskomme, että toimivat luvat ja
kohtuulliset korvaukset ovat paras
keino edistää tekijänoikeuksia.
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AVOIMUUS, AKTIIVISUUS
JA ASIANTUNTEVUUS OVAT
KAIKEN TOIMINTAMME
PERUSARVOT.

AVOIMUUS TARKOITTAA MEILLE LÄPINÄKYVYYTTÄ, JAKAMISTA JA
YHTEISTYÖTÄ: JAAMME TIETOA TOIMINNASTAMME JA KESKUSTELEMME
ASIOISTA AVOIMESTI. JULKISTAMME LAUSUNTOMME JA KANNANOTTOMME
VÄLITTÖMÄSTI, KUN NE ON ANNETTU.
SUHTAUDUMME TULEVAISUUTEEN AVARAKATSEISESTI JA
ETSIMME UUSIA, KIRJALLISUUDEN ALAA PARHAITEN PALVELEVIA
RATKAISUJA. TOIMIMME TEHOKKAASTI JA HUOMIOIMME
ASIAKKAIDEMME JA SIDOSRYHMIEMME TARPEET.
ASIANTUNTEVUUS ON MEILLE HYVÄÄ AMMATTITAITOA JA
JATKUVAA OPPIMISTA. OLEMME ASIANTUNTEVA TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖ JA OMAN TOIMINTA-ALUEEMME ERITYISOSAAJA.

KÄYTTÄJÄN APUNA, TEKIJÄÄ TUKIEN
Vuosi 2013 oli Sanastossa onnistunut ja
vastasi useimmilla osa-alueilla sille asetettuja
tavoitteita. Voimme olla erittäin tyytyväisiä
vuoden aikaansaannoksiin. Asiakasmäärä
on jatkanut edelleen voimakasta kasvuaan.
On ollut hienoa nähdä, miten kirjallisuuden
tekijät ovat ottaneet Sanaston omakseen ja
kokevat toimintamme tärkeäksi. Kuluneet
kahdeksan toimintavuotta ovat osoittaneet,
että kirjallisuuden ala tarvitsee oman tekijänoikeusjärjestön, joka palvelee niin tekijöitä
kuin käyttäjiä erilaisissa teosten jälkikäyttötilanteissa.
Kuluneen vuoden aikana keräsimme
kirjallisuuden tekijöille yli 3,5 miljoonaa euroa
tekijänoikeuskorvauksia. Näistä korvauksista
ainoastaan kirjallisuuden radio- ja televisiokäytöstä kerätyt korvaukset ovat sellaisia,
joita tekijöille on maksettu ennen Sanaston
perustamista. Yhteensä siis 3,3 miljoonaa
euroa tekijöille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia olisi ilman Sanastoa mahdollisesti
jäänyt keräämättä. Tämäkin osoittaa omalta
osaltaan, että kirjallisuuden ala tarvitsee oman
järjestön, joka hallinnoi teosten jälkikäytöstä
suoritettavia korvauksia.
Kauttamme voisi kulkea tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden tekijöille myös
huomattavasti enemmän. Lainauskorvausten alhainen taso on yleisesti tiedossa ja

tunnustettu, mutta pieniä korotuksia lukuun
ottamatta epäkohtaa ei ole vielä korjattu.
Olemme tehneet toimintavuoden aikana
määrätietoisesti lainauskorvauksiin liittyvää
vaikuttamistyötä ja tulemme sitä jatkamaan,
kunnes korvausten taso on eduskunnankin
useasti edellyttämällä pohjoismaisesti vertailukelpoisella tasolla. Kuten valtiovarainvaliokunta totesi viime syksynä, epäkohta tulee
haastavasta taloustilanteesta huolimatta korjata. Lainauskorvaus on korotettava sellaiselle
tasolle, että tekijät saavat riittävän korvauksen
lainaamisesta aiheutuvasta tulonmenetyksestä.
Määrärahan korotus mahdollistaisi
myös muiden kuin yleisten kirjastojen ottamisen lainauskorvauksen piiriin. Opetus- ja
tutkimuskirjastoista lainataan vuosittain noin
20 miljoonaa lainaa, jotka eivät ole lainauskorvauksen piirissä. Perusteita tälle ei ole.
Myös opetus- ja tutkimuskirjallisuuden tekijät
ansaitsevat asianmukaisen korvauksen teostensa lainaamisesta.
Sanaston taipaleen alkuvuodet kuluivat toiminnan käynnistämiseen ja hallinnointialueiden selkeyttämiseen. Perustehtäviemme vakiinnuttua oli hyvä hetki suunnata katse
tulevaan ja linjata tulevaisuuden tärkeimpiä
toiminnan painopistealueita. Vuoden 2013
aikana teimme yhteistyössä jäsenjärjestö-
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toiminnanjohtajan katsaus
jemme kanssa strategiatyötä. Työn tuloksena
valmistui ensimmäinen strategiamme vuosille
2014 – 2017, joka ohjaa järjestömme toimintaa
ja tarkastelee tekijänoikeuskenttää muuttuvissa
olosuhteissa. Strategiaa laatiessamme pyrimme
huolehtimaan siitä, että strategia ja visio tulevasta pysyvät realistisina suhteessa toimintamme
resursseihin. Nuoren ikämme johdosta on
ymmärrettävää, että osa strategisista painopistealueista keskittyy edelleen organisaatiomme
perustoimintojen kehittämiseen.
Haluamme tulevaisuudessa palvella
kirjallisuuden tekijöitä ja käyttäjiä entistäkin laajemmin ja tehokkaammin. Olemme tekijöiden
perustama järjestö ja haluamme mahdollistaa
kirjallisuuden tekijöiden luovan työn tekemisen
sekä tarjota toimivia ratkaisuja kirjallisuuden
luvalliseen käyttöön. Toimintamme yhtenä
painopisteenä on jatkossakin asiakaspohjamme
laajentaminen, jotta pystymme tilittämään keräämämme tekijänoikeuskorvaukset entistäkin
tehokkaammin. Voimme olla ylpeitä siitä, että
tilityksemme kohdistuvat suoraan niille tekijöille,
joiden teoksia on käytetty.
Pyrimme myös kasvattamaan merkittävästi kirjallisuuden tekijöille kauttamme maksettavaa tekijänoikeustuloa muutenkin kuin vain
lainauskorvausten osalta. Tekijänoikeussuojan
alaisen kirjallisuuden käyttäminen laski merkittävästi Yleisradion kanavilla vuoden 2013 aikana. Toivomme, että tulevaisuudessa kirjallisuutta
käytetäisiin enemmän muun muassa radiossa
ja televisiossa ja olemme jo käynnistäneet
keskustelut Yleisradion kanssa, jotta näin myös
tapahtuisi. Uskon vahvasti, että Yleisradio haluaa
panostaa jatkossa entistä enemmän kirjallisuu-
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den käyttöön ohjelmissaan ja tuoda näin entistä
enemmän esille maassamme julkaistavaa
laadukasta kirjallisuutta.
Tekijänoikeus on kirjallisella työllä
ansaitsemisen perusta. On tärkeää, että tekijän ja teoksen asema luovan alan arvoketjun
alkulähteenä tunnustetaan. Kirjallisuuden
tekijän toimeentulo koostuu monista lähteistä,
eikä pelkällä ilolla ja tekemisen riemulla voi elää.
Ilmaisen työn tekeminen murentaa kaikkien
kirjallisuuden tekijöiden mahdollisuutta saada
asianmukainen korvaus työstään. Se myös vaikeuttaa meidän työtämme tarjota toimivia lupia
kirjallisuuden käyttöön. Sekä teosten tekijöiden
että käyttäjien näkökulmasta tarvitaan keskitettyjä luparatkaisuja.
On ehdottoman tärkeää, että tekijänoikeus antaa kirjallisuuden tekijälle mahdollisuuden elää työllään ja että tekijä saa kohtuullisen
korvauksen luomiensa teosten hyödyntämisestä eri yhteyksissä. Tämän eteen me Sanastossa
teemme joka päivä töitä. Avoimesti, aktiivisesti
ja asiantuntevasti; keskustellen, rakentavasti ja
läpinäkyvästi.
Käyttäjää auttaen, tekijää tukien.

anne salomaa

Toiminnanjohtaja

virpi hämeen-anttila
kirjailija,
sanaston puheenjohtaja vuodesta 2012

SANOISTA TEKOIHIN
Sanaston kahdeksas toimintavuosi on ollut työntäyteinen ja monin tavoin vaativa.
Jälleen voi vain ihmetellä ja jakaa kiitosta henkilökunnalle, jäsenjärjestöille ja
asiakkaille ahkeruudesta ja monista onnistumisista. Yksi asia kaihertaa silti mieltä.
Vaikka uuttera politiikkatyö on tuonut lainauskorvaukseen korotuksen, määräraha
on edelleen aivan liian pieni vastatakseen EU-direktiivin sisältöä, joka edellyttää
tekijän saavan kohtuullisen korvauksen teostensa vapaasta lainaamisesta.
Tilanne on absurdi. Vika ei ole siinä, etteikö olisi ponnisteltu ja saatu
vastakaikua. Tekijöiden asialle löytyy kannatusta kaikista puolueista. Kukaan ei
kiistä, etteikö määrärahan tuntuva nosto olisi kiireellistä ja välttämätöntä. Valtion
budjetin kokoluokassa kyse on pikkurahasta. Mutta jostain syystä asia ei liiku
eteenpäin kuin pikku nykäyksin.
Eikö päättäjillä, medialla ja kansalaisilla ole vieläkään käsitystä siitä, mitä
on kirjallinen työ, mistä sen tekijän tulot tulevat ja mitä merkitsee tekijän oikeus
työnsä tulokseen ja tuottoon? Näin voi olla. Tavallisen tekijän työnkuvaa ja
tulonmuodostusta ei juuri julkisuudessa esitellä. Medioissa puhuvat menestyjät.
Verotilastojen kymmenen kärjessä -lista kertoo juuri sen, mitä lupaa: nämä ovat
ne menestyjät, jotka elävät kirjoittamisellaan, ja lopuille jopa minimipalkka jää
haaveeksi.
Tavallisen tekijän olisi syytä marssia esiin. Hän voisi kertoa, mitä hänelle
maksetaan ja mitä kaikkea hänen oletetaan tekevän ilmaiseksi. Haastattelut
medioissa ovat liian usein ilmaistyötä. Samoin esiintymiset messuilla ja
kustantajien tilaisuuksissa. Jos tilaaja noudattaa Lukukeskuksen taksoja, tekijä
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puheenjohtajan katsaus

Jos kirjallisuuden halutaan elävän,
on sen tekijöidenkin elettävä.
saa kohtuukorvauksen ja matkansa maksetuksi. Mutta kun talous kiristyy, kaikki
kulttuurin toimijat köyhtyvät, ja tekijälle ehdotetaan yhä useammin, että hän
esiintyy tai antaa esittää teostaan ilman palkkiota. Eetos on samanlainen kuin
digitulevaisuuden vapaan jakelun ihannoijilla: luovaa työtä on tehtävä rakkaudesta,
ei rahasta.
Tässä ovat menneet puurot ja vellit sekaisin. Luovan työn tekijä ei odota
rikastuvansa työllään. Hän luo, koska hänellä on halu ja kyky ja usein suorastaan
pakko siihen. Se ei silti merkitse, että hänen työnsä on niin erilaista kuin muu työ,
ettei siitä pidä saada korvausta. Jos ymmärtää, että kaupassa pitää maksaa leivästä
sen leipojalle ja myyjälle, täytyy hyväksyä myös taiteilijan oikeus saada työstään
korvaus. Taideluomat eivät synny itsestään eikä kirjallinen kulttuuri kehity omia
aikojaan. Jos kirjallisuuden halutaan elävän, sen tekijöidenkin on elettävä.
Ruotsalaiset kirjailijat menestyvät maailmalla suomalaisia paremmin. Miksi?
Ruotsissa kirjallisuuden tukemista pidetään itsestään selvänä. Apurahoitus on paljon
laajempi kuin meillä. Lainauskorvausta on maksettu 1950-luvun alusta ja se on
tuntuvasti meikäläistä suurempi. Panostukset kirjallisuuteen näkyvät suoraan mm.
kirjallisuusviennin arvossa. Ruotsalainen kirjallisuuden tekijä voi keskittyä työhönsä.
Samoilla eväillä pystyisimme samaan.
Lukeminen on suomalaisten lempiharrastus. Jos arvostaa ja rakastaa kirjaa,
on arvostettava myös sen tekijää. Korulauseet ja juhlapuheet eivät riitä. Puheen on
muututtava teoiksi.
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tekijät toiminnan perustana
Sanasto on kirjallisuuden tekijöiden oma
tekijänoikeusjärjestö, joka puolustaa ja
valvoo heidän oikeuksiaan.
Sanasto on avoin kaikille kirjallisuuden tekijöille:
asiakkaaksemme voi liittyä kirjailija tai kääntäjä, joka
on julkaissut ainakin yhden kirjallisen teoksen.

tekijäasiakkaidemme määrä
KASVoi edellisvuodesta

+ 14 %
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tekijät
Jokainen tekijänoikeusjärjestö työskentelee ensisijaisesti asiakkaitaan varten. Laaja
valtakirjapohja ja edustavuus ovat tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan peruskiviä. Mitä
useampaa kirjallisuuden tekijää edustamme,
sitä vahvempi on äänemme edistäessämme
tekijöiden asemaa. Valtakirjapohjan kasvaessa Sanasto edustaa tekijöitä yhä laajemmin
ja pystyy myös myöntämään kattavammin
lupia erilaisiin käyttötilanteisiin. Mahdollisimman suuri edustavuus mahdollistaa myös
uusien lisensointialueiden kehittämisen.
Vuoden 2013 aikana Sanaston asiakasmäärä jatkoi tasaista kasvuaan. Laajaksi
kasvanut valtakirjapohja mahdollisti käyttölupien sujuvan myöntämisen ja tekijänoikeuskorvausten tehokkaan tilittämisen tekijöille. Vuoden lopussa Sanasto edusti suoralla
valtakirjalla 3980 kotimaista kirjallisuuden
tekijää. Sähköinen asiakkuussopimus oli
edelleen suosituin tapa liittyä Sanaston asiakkaaksi. Edustamme kirjallisuuden tekijöitä
monelta kirjallisen työn saralta: asiakkaitamme ovat kirjailijat, kääntäjät, tietokirjailijat,
oppikirjailijat ja toimittajat.

tilitimme vuonna 2013 tekijöille 4,85
miljoonaa euroa
Sanasto tilittää tekijöille korvauksia yleisten
kirjastojen lainoista (nk. lainauskorvaus),
kirjallisuuden käytöstä radiossa ja televisiossa, korvauksia valtion erikoiskirjasto Celian
omakirjalainoista sekä Celian myymistä
oppikirjoista. Lisäksi korvauksia kerätään
ja tilitetään kirjallisuuden julkisesta esittämisestä ja kirjallisuuden käytöstä erilaisissa
tapahtumamateriaaleissa sekä kirjallisuuden
käytöstä uusissa julkaisuissa. Pienin tekijälle
tilitettävä summa on 10 euroa. Korvaukset
kumuloituvat yhteen kolmen vuoden ajan.
Vuonna 2013 tilitimme tekijänoikeuskorvauksia yhteensä yli 4,85 miljoonaa
euroa. Summasta valtaosa, noin 4,5 miljoonaa, oli lainauskorvaustilityksiä eri määrärahavuosilta. Vuoden 2013 aikana Sanastosta
sai tekijänoikeuskorvauksia yhteensä 4063
oikeudenomistajaa. Tilitetyistä tekijänoikeuskorvauksista 4,8 prosenttia kohdistui edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille.
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olemme kaikkien kirjallisuuden
tekijöiden järjestö

keskitetyt luvat ovat myös tekijän etu
Keskitetty tekijänoikeuksien hallinnointi ja
valvonta on paitsi käyttäjän, myös tekijän
etu. Sanaston tarjoamien lupien avulla tekijä
saa useammin korvauksen luomiensa sisältöjen käyttämisestä eri yhteyksissä. Tämä
antaa tekijälle mahdollisuuden keskittyä
luovaan työhön. Keskitetty luparatkaisu
hyödyttää myös käyttäjätahoja: kirjallisuuden käyttötilanteet koskevat usein lukuisten
tekijöiden teoksia, jolloin lupien pyytäminen
erikseen jokaiselta oikeudenhaltijalta on
työlästä. Tällöin kirjallisuuden käyttö voi
jäädä tilaisuudesta pois tai vaihtoehtoisesti
kirjallisuutta saatetaan käyttää ilman lupaa.
Sanaston asiakkaana tekijä voi entiseen tapaan myöntää myös itse lupia teostensa hyödyntämiseen niin halutessaan.
Lupapalvelumme tarjoaa tekijälle kuitenkin
yksinkertaisen tavan saada korvaus teostensa käytöstä mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa.
Kun luvan saaminen ja käytöstä korvaaminen on käyttäjälle mahdollisimman helppoa, on kynnys luvan hakemiseen matala.

Sanasto on suomalaisten kirjallisuuden
tekijäjärjestöjen perustama tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa kattavasti kotimaisia
kirjallisuuden tekijöitä. Korvausten tilittämisen lisäksi palvelemme tekijöitä monilla
tavoin: valvomalla tekijöiden etua, vaikuttamalla yhteiskunnallisesti sekä antamalla
oikeudellista neuvontaa tekijänoikeuskysymyksissä. Järjestämme vuosittain asiakkaillemme myös maksutonta tekijänoikeuskoulutusta.
Vaikutamme yhteiskunnallisesti
muun muassa toimimalla asiantuntijana kirjallisuuden alan tekijänoikeuskysymyksissä,
antamalla lausuntoja ja pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön tekijälle edullisella
tavalla. Pyrimme toiminnallamme aktiivisesti edistämään kirjallisuuden tekijöiden
ja kirjallisuusalan toimijoiden ymmärrystä
tekijänoikeudesta ja tekijänoikeusjärjestöjen
tarkoituksesta. Tekijänoikeus suojaa luovan
työn tuloksia ja mahdollistaa tekijän toimeentuloa.
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tekijänoikeus suojaa
luovaa työtä
Tekijänoikeus on kulttuurin kantava voima,
jota tarvitaan uuden sisällön luomiseksi:
sen avulla saamme kirjoja ja muita kulttuurituotteita nautittavaksi. Kirjallisuuden alalla
tekijänoikeudet ovat erityisen tärkeitä siksi,
että monelle kirjallisuuden tekijälle tekijänoikeuskorvaukset ovat ainoaa varsinaista
tuloa. Tekijänoikeuksien suojaamat sisällöt
mahdollistavat myös uusien innovaatioiden kaupallisen hyödyntämisen. Ilman
luovan työn tuloksia ei uudellakaan
teknologialla olisi sisältöjä hyödynnettäväksi. Tekijänoikeuksien kunnioittaminen
mahdollistaa sen, että teosten tekijä voi
keskittyä työhönsä eli uusien kulttuurisisältöjen luomiseen.
Sanaston toiminnan tavoitteena
on, että kotimainen ja kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa kirjallisuuden
tekijöiden oikeuksia, edistää Suomessa julkaistun kirjallisuuden yleisiä edellytyksiä ja

tukee luovaa työtä. Pyrimme vaikuttamaan
tekijänoikeuksista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä lainsäädäntöön
kirjallisuuden tekijöille suotuisalla tavalla.
Tavoitteenamme on tekijänoikeus, joka
takaa tekijälle mahdollisuuden päättää
teoksensa käytöstä ja saada siitä asianmukainen korvaus.
Sanasto haluaa lisätä tekijänoikeusmyönteistä ilmapiiriä yhteiskunnassa toimimalla avoimesti ja keskustelevasti.
Seuraamme aktiivisesti tekijänoikeuslainsäädännön kehitystä sekä kotimaassa
että kansainvälisesti ja työskentelemme
kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuksien
kehittämiseksi. Teemme tiiviisti yhteistyötä pohjoismaisten vertaisjärjestöjemme
kanssa.
Työskentelemme tiiviisti myös
muiden Suomessa toimivien tekijänoikeus- ja kulttuurialan järjestöjen kanssa.
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Yksi Sanaston perustehtävistä on edistää kirjallisuuden tekijöiden
ja tekijänoikeuksien asemaa yhteiskunnassa.

Sanasto on aktiivisesti mukana luovan
alan Lyhty-yhteistyöprojektissa. Luovan
alan tekijät ja yrittäjät LYHTY on maamme
laajin luovaa alaa edustava yhteistyöhanke.
Vuonna 2013 siinä oli mukana 14 luovan
alan tekijöitä, yrittäjiä ja yhtiöitä edustavaa
järjestöä. LYHTY toimii aktiivisesti edistäen
kotimaisen luovan alan tavoitteita. Vuoden
2013 aikana esillä olivat mm. hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen ja ”Järkeä
tekijänoikeuslakiin”-kansalaisaloite.
Sanasto on ollut Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen jäsen
vuodesta 2011. TTVK antaa neuvontaa
yleisissä tekijänoikeusasioissa, julkaisee
tekijänoikeudellista tiedotusaineistoa sekä
puuttuu tarvittaessa teosten väärinkäytöksiin. TTVK on valvonut aiemmin lähinnä
musiikin ja elokuvien laitonta käyttöä.
Sanaston jäsenyyden myötä kirjallisuuden
laittoman käytön valvontaa vertaisverkoissa
ja muussa internetjakelussa on tehostettu.
Piratismi ja teosten laiton jakaminen vertaisverkoissa on ollut Suomessa kirjallisuuden
alalla toistaiseksi melko vähäistä. Tilannetta

seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin tekijöiden oikeuksien
suojelemiseksi.
Sanasto tekee paljon yhteistyötä
myös jäsenjärjestöjensä kanssa, sekä päivittäisen toiminnan puitteissa että erilaisten
projektien ja hankkeiden myötä. Myös Sanaston ja kirjallisuuden kustantajien välistä
yhteistyötä on tiivistetty toimintavuoden
aikana. Kirjallisuuden tekijänoikeuksien
vahvistaminen on tarpeellista ja digitaalisen
kehityksen myötä välttämätöntä. Yhteistyö,
tiedon jakaminen ja jaettujen tavoitteiden
puolesta työskentely ovat avainasemassa
tekijänoikeuksien edistämisessä.
Vuonna 2013 Sanasto jatkoi
tekijänoikeudellisen neuvonnan antamista
kirjallisuuden käyttöä koskevissa kysymyksissä sekä tekijänoikeudellista tiedottamista
erilaisissa tilaisuuksissa. Helsingin Kirjamessut toimivat vuosittain tärkeänä väylänä
tuoda kirjallisuusalan tekijänoikeustietoutta
suuren yleisön keskuuteen. Järjestämme
vuosittain myös tekijänoikeuskoulutusta
asiakkaillemme.
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keskitetyt luvat
helpottavat
kirjallisuuden
käyttöä

Perinteistä tekijänoikeuskenttää haastavat monet tekijät. Yksilöllistyneessä
yhteiskunnassa järjestöjen tarjoamat
perinteiset palvelut ja käyttöluvat eivät
aina vastaa kaikkien toimijoiden toiveita. Tekijänoikeusjärjestöiltä vaaditaan
kykyä vastata yhä moninaisempiin
tarpeisiin samalla tehokkaasti toimien.
Myös nopea digitaalinen kehitys luo
paineita joustaville luparatkaisuille.
Sanastossa analysoidaan aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja kartoitetaan mahdollisia
uusia lupa-alueita kirjallisuuden käyttöön. Pyrimme jatkuvasti löytämään
ratkaisuja kehittyvän tietoyhteiskunnan tarpeisiin. Kuuntelemme asiakkailtamme saamaamme palautetta
ja kehitämme lupiamme jatkuvasti
palvelemaan mahdollisimman hyvin
käyttäjien tarpeita. Lanseeraamme
luparatkaisuja sellaisilla alueilla, joihin
liittyen Sanastoa käyttäjien taholta
lähestytään eniten.

Keskitetty luparatkaisu on usein sekä
käyttäjien että tekijöiden toive. Kirjallisten teosten käyttötilanteet koskevat
usein lukuisten tekijöiden teoksia,
jolloin lupien pyytäminen erikseen
jokaiselta oikeudenhaltijalta on työlästä. Käyttäjän näkökulmasta on tärkeää,
että lupien hankkiminen on mahdollisimman joustavaa ja että käyttökorvaukset hoituvat yksinkertaisesti.
Selkeiden lupamallien avulla voidaan
myös lisätä tietoisuutta siitä, millaisiin
käyttötilanteisiin luvat tulee pyytää.
Vuonna 2013 Sanastosta
saatavilla luvilla esitettiin kiriallisuutta
erilaisissa tilaisuuksissa, mm. Kansallisteatterin Lavaklubilla sekä Tasavallan
presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla Tampere-talossa. Vuoden 2013
aikana Sanaston myöntämillä käyttöluvilla järjestettiin runsaasti erilaisia
esityksiä sekä sovittiin tekstikatkelmien
käyttämisestä erityisesti erilaisissa
oppimateriaaleissa.
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talous
Toimintavuosi 2013 oli Sanastolle taloudellisesti vakaa. Yhdistyksen talous perustuu
kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista pidätettäviin hallinnointikorvauksiin sekä varojen
sijoitustoiminnasta kertyviin korkotuottoihin.
Vuonna 2013 Sanasto keräsi tekijänoikeuskorvauksia yhteensä hieman yli 3,5 miljoonaa
euroa. Kerättyjen korvausten yhteissumma
nousi noin 6 % edellisvuodesta.
Merkittävin osuus toimintavuoden
korvaustuotoista, noin 3 miljoonaa euroa, kerättiin opetus- ja kulttuuriministeriön maksamista lainauskorvausmäärärahoista. Lainauskorvausmääräraha nousi toimintavuonna
hieman yli 7 %. Tämän lisäksi Sanasto keräsi
tekijänoikeuskorvauksia valtion erikoiskirjasto
Celian omakirjalainatoiminnasta noin 302 tuhatta euroa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 3
%. Korvauksia kirjallisuuden käytöstä radiossa
ja televisiossa kerättiin vuoden aikana yhteensä 185 tuhatta euroa. Kyseiseltä toimintaalueelta kerätyt tuotot laskivat edellisvuodesta yli 11 %. Pakkolisenssin nojalla myydyistä
oppikirjoista kertyneitä Celia-korvauksia kertyi
vuoden aikana hieman yli 22 000 euroa. Edelliseen vuoteen kasvua oli noin 9 %.
Edellä mainittujen korvauslajien lisäksi Sanasto tilittää tekijöille korvauksia kirjalli-

suuden erilaisista jälkikäyttötilanteista, kuten
kirjallisuuden julkisesta esittämisestä sekä
tekstikatkelmien käytöstä tapahtumamateriaaleissa ja osana uutta julkaisua. Näiden
korvausten osuus Sanaston taloudesta on
hyvin pieni. Kyseisillä korvauksilla on kuitenkin tärkeä periaatteellinen merkitys: teosten
hyödyntämisestä tulee maksaa korvaus ja
tekijänoikeuksia kunnioitettava.
Sanaston kulut olivat toimintavuonna
yhteensä noin 528 tuhatta euroa. Merkittävin
osuus kuluista koostuu henkilöstökuluista
sekä it-järjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannuksista. Sanaston toiminnan vuosittaiset
kulut kohdistetaan eri määrärahavuosista
tehtyihin kuluvarauksiin. Vuonna 2013
kuluvaraus oli edellisen vuoden tapaan 15 %.
Korvausvarojen vanhennuttua kolmen vuoden kuluessa ensitilityksestä maksetaan sekä
kuluvarauksesta että määrärahasta jäljellä
olevat osuudet tekijöille lisätilityksinä.
Sanasto sijoittaa kerätyt korvaustuotot tilittämistä edeltäväksi ajaksi. Sijoitustoiminnan tavoitteena on pääomien turvaaminen ja kohtuullinen tuotto. Vuonna 2013
sijoitustoiminnan nettotuotot olivat hieman
yli 82 tuhatta euroa.
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KERÄTYT KORVAUKSET VUONNA 2013

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 2013

LAINAUSKORVAUS
3 011 479,12 €
CELIA-OMAKIRJALAINAT 302 660,16 €
RADIO JA tv-käyttö
185 548,01 €
CELIA-OPPIKIRJAt
22 044,62 €
MUUT KORVAUKSET
6 123,85 €
__________________________

KORKOTUOTOT 		
83 967,23 €
SIJOITUSTEN MYYNTIVOITOT 1520,70 €
KULUT 			
-3 048,46 €
__________________________

yht.		

yht. 			

82 439,47 €

3 527 855,76 €
tilitetyt korvaukset VUONNA 2013

KULUT VUONNA 2013

LAINAUSKORVAUS
4 571 673,77 €
CELIA-OMAKIRJALAINAT 166 575,91 €
RADIO JA tv-käyttö
104 579,36 €
CELIA-OPPIKIRJAT
11 734,56 €
MUUT KORVAUKSET
4 064,09 €
__________________________

HENKILÖSTÖKULUT
-355 953,45 €
POISTOT 		
-3 353,42 €
MUUT KULUT 		
-168 982,55 €
__________________________
yht. 			

-528 289,42 €

YHT. 			
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4 858 627,69 €

kirjallisuus näkyy radiossa ja televisiossa aiempaa vähemmän
Sanasto hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä kirjallisuuden
käyttöä radiossa ja televisiossa koskevaa sopimuslisenssiä. Kirjallisuuden
tv –ja radiokäytöstä kerätyt korvaustuotot olivat yli 11 % pienemmät
edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa korvauksista koostui Yleisradion
käyttämästä kirjallisuudesta. Kerättyjen korvausten voimakas lasku osoittaa Ylen vähentäneen kotimaisen kirjallisuuden käyttöä ohjelmissaan tai
mahdollisesti rajanneen esitettävän kirjallisuuden käyttöä tekijänoikeusvapaaseen kirjallisuuteen. Yleisradiolla on erityistehtävä kotimaisen taiteen ja
kulttuurin edistäjänä ja ohjelmiston tulisi palvella mahdollisimman hyvin
myös kirjallisuudesta kiinnostunutta suurta yleisöä.
Vuoden aikana Sanasto tilitti radio- ja televisiokäyttökorvauksia
yhteensä noin 105 tuhatta euroa. Sanastolla on vastavuoroisuussopimus
ruotsalaisen sisarjärjestönsä ALIS:n kanssa kirjallisuuden televisio- ja radiokäyttöä koskien. Vuonna 2013 Sanasto tilitti ALIS:lle noin 13 tuhatta euroa
ruotsalaisten tekijöiden teosten käytöstä suomalaisilla radio- ja televisiokanavilla. ALIS:n Sanastolle tilittämä summa suomalaisten tekijöiden teosten
käytöstä oli vuoden aikana noin 12 tuhatta euroa.

Celia tuo kirjallisuuden myös lukemisesteisten saataville
Sanastosta saatavat luvat mahdollistavat myös teosten saattamisen
näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten käytettäväksi. Lainausoikeuden valtion erikoiskirjasto Celiaan voivat saada henkilöt, joille tavallisten
kirjojen lukeminen tuottaa vaikeuksia ja Celian oppikirjoja voivat käyttää
koululaiset ja opiskelijat, joille perinteisen, painetun kirjan lukeminen on
hankalaa.
Sanasto hallinnoi korvauksia valtion erikoiskirjasto Celian omakirjalainajärjestelmästä. Celian järjestelmässä käyttäjän tulee itse hävittää
lainaamansa teoskappale määräajan päätyttyä. Vuoden 2013 aikana
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talous

omakirjalainakorvauksia tilitettiin tekijöille
yhteensä noin 167 tuhatta euroa.
Sanasto kerää lisäksi tekijänoikeuskorvaukset Celian tekijänoikeuslain 17 §:n
pakkolisenssin nojalla myymistä oppikirjoista. Tekijä on oikeutettu korvaukseen teostensa myynnistä, koska hän ei voi kieltää
teostensa käyttöä pakkolisenssitilanteessa.
Vuonna 2013 Sanasto tilitti tekijänoikeuskorvauksia pakkolisenssin nojalla myydyistä
oppikirjoista noin 12 tuhatta euroa.

lainauskorvauksiin nousua - muiden
pohjoismaiden tasoon vielä matkaa
Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus,
jota maksetaan tekijälle korvauksena siitä,
että yleisö saa lainata hänen teoksiaan
kirjastosta maksutta. Sanasto tilittää korvaukset kirjallisuuden tekijöille, Kopiosto
kuvan ja Teosto musiikin tekijöille. Tilitykset
perustuvat lainauskorvausta hallinnoivien
järjestöjen yhdessä hankkimaan otantaan
lainauksista. Otanta kattaa noin neljäsosan koko maan lainoista. Tekijän saaman
korvauksen määrä riippuu hänen teostensa
lainamääristä. Määrärahan nykytasolla
tekijä saa tuhannesta lainasta enintään 60 €
lainauskorvausta.
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Suomessa lainauskorvauksiin budjetoitu
määräraha on huomattavasti pienempi
kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka lainamäärämme ovat muita maita selvästi
korkeammat. Esimerkiksi Tanskassa määräraha on 22 miljoonaa euroa vuodessa – yli
viisi kertaa suurempi kuin Suomessa. Muissa
Pohjoismaissa lainauskorvaukset ovat olleet
käytössä 1900-luvun puolivälistä asti, mutta
Suomessa vasta vuodesta 2007.
Sanaston vuonna 2011 käynnistämä Kirja elää –kampanja on pyrkinyt
saamaan lainauskorvauksiin varattua
määrärahaa korotettua pohjoismaisesti vertailukelpoiselle tasolle. Kampanjaa jatkettiin
aktiivisesti vuonna 2013 päättäjätapaamisilla ja muulla vaikuttamistyöllä. Työ tuotti
tulosta, kun eduskunta korotti lainauskorvauksiin varattua määrärahaa 250 tuhannella eurolla. Tämä tarkoittaa, että Suomen
lainauskorvausmääräraha nousee vuonna
2014 ensimmäistä kertaa yli neljään miljoonaan euroon. Korotus on enemmän kuin
tervetullut, mutta Suomi jää siitä huolimatta
selkeästi jälkeen muiden Pohjoismaiden
tasosta.
Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jonka tulee myös kompensoida
tekijälle lainaamisesta aiheutuvaa tulonmenetystä. Laadukas suomalainen kirjallisuus

on kirjastolaitoksen sisältö ja perusta. Kaikki
kirjallisuuden tekijät ansaitsevat asianmukaisen korvauksen teostensa lainaamisesta.
Lainauskorvausmäärärahan tuntuva
korottaminen mahdollistaisi myös korvausoikeuden ulkopuolella olevien kirjastoryhmien,
kuten opetus- ja tutkimuskirjastojen, ottamisen mukaan korvauksen piiriin. Tällä hetkellä
lainauskorvausta maksetaan ainoastaan
yleisistä kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta. Eduskunta on ottanut Suomen vallitsevaan tilanteeseen kantaa useaan otteeseen
todeten nykytilan kohtelevan kirjallisuuden
tekijöitä eriarvoisesti. Myös eduskunnan
valtiovarainvaliokunta piti syksyn 2013 mietinnössään tärkeänä, että lainauskorvausten
tasoa pyritään edelleen nostamaan ja että lainauskorvauksen laajentamiseen tutkimus- ja
opetuskirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen
löydetään keinot tiukasta taloustilanteesta
huolimatta.
Lainauskorvaukset olivat vuoden
aikana runsaasti esillä eduskunnassa myös
muulla tavoin. Huhtikuussa kymmenen sivistysvaliokunnan jäsentä esitti kansanedustaja
Mikael Jungnerin (sd) johdolla kulttuuri- ja
urheiluministeri Paavo Arhinmäelle kirjallisen
kysymyksen lainauskorvauksen tasosta. Myös
kansanedustaja Eila Tiainen (vas) jätti kulttuuriministerille syksyllä 2013 kirjallisen kysymyksen opetus- ja tutkimuskirjastojen ottamisesta
mukaan lainauskorvausjärjestelmän piiriin.

lainauskorvausten tilityksiä jatkettiin
aktiivisesti vuoden aikana
Takautuvien lainauskorvausten tilitystä jatkettiin aktiivisesti vuonna 2013. Lainauskorvauksia tilitettiin tekijöille vuoden aikana yhteensä
lähes 4,6 miljoonaa euroa. Summasta 41 % oli
vuoden 2013 ja 37 % vuoden 2012 määrärahoja, joita tilitettiin vuoden aikana ensimmäisen kerran. Vuoden 2007 määrärahaa maksettiin vuonna 2013 viimeisen kerran, ja sen
osuus koko vuoden tilityksistä oli 11 %. Lisäksi
vuosien 2008-2011 määrärahoja tilitettiin
tekijöille takautuvasti yhteensä noin 11 %.
Lainauskorvauksia tilitetään tekstintekijöille, jotka ovat rekisteröineet teoksensa
Sanaston lainauskorvausjärjestelmään. Järjestelmään rekisteröityi toimintavuoden aikana
585 uutta tekijää. Yhteensä järjestelmään oli
vuoden lopussa rekisteröitynyt 4954 kirjallisuuden tekijää. Järjestelmän kehitystyötä
jatkettiin tiiviisti myös vuoden 2013 aikana.
Vuoden aikana takautuvien lainauskorvausten tilittämisessä päästiin rytmiin,
jossa vuosittaista määrärahaa tilitetään ensimmäisen kerran vielä saman vuoden aikana.
Tämä muuttaa myös tilitysrytmiä: jatkossa
vuoden aikana tehdään vain yksi suuri
lainauskorvaustilitys.
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vuoden varrelta
• sanasto oli kuultavana lainauskorvauksen
tiimoilta eduskunnan sivistysvaliokunnassa sekä
valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa.
• tekijänoikeuslain 19 §:ää täsmennettiin siten, että
lainauskorvaus vahvistettiin ainoastaan tekijälle tai
hänen perilliselleen kuuluvaksi, luovuttamattomaksi
oikeudeksi.
• vuoden 2014 talousarviota käsitellessään eduskunta
päätti korottaa lainauskorvausmäärärahaa 250
tuhannella eurolla.
• Valtiovarainvaliokunta piti mietinnössään 34/2013
tärkeänä, että lainauskorvausten tasoa pyritään
edelleen nostamaan ja että tiukasta taloustilanteesta
huolimatta löydetään keinot lainauskorvauksen
laajentamiseen opetus- ja tutkimuskirjastoista
tapahtuvaan lainaamiseen.

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
hänen teostensa lainamääriin
• lainauskorvausta maksetaan kirjailijoille, kääntäjille, kuvittajille sekä
muusikoille
• kääntäjä saa 50 % käännösteoksen
lainauskorvauksesta
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lainauskorvaukset pohjoismaissa vuonna 2013
LAINOJA
VUODESSA

MÄÄRÄRAHA
VUODESSA €

KORVAUS
KÄYTÖSSÄ
VUODESTA

TANSKA

75 milj.

22,0 milj.

1946

RUOTSI

90 milj.

14,7 milj.

1954

NORJA

40 milj.

12,5 milj.

1947

SUOMI

100 milj.

3,8 milj.

2007

Lue lisää:

kirjaelää.fi

Suomen vuosittainen lainamäärä koostuu yleisten kirjastojen kirjalainoista (n. 73 miljoonaa),
musiikin lainoista (n. 10 miljoonaa) sekä korvauksen ulkopuolella olevien opetus- ja tutkimuskirjastojen lainoista (n. 20 miljoonaa). Muissa Pohjoismaissa opetus- ja tutkimuskirjastot ovat
pääsääntöisesti mukana lainaluvuissa ja korvauksen piirissä.
Pohjoismaiden lainauskorvausjärjestelmissä on 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.

29

sanaston hallinto
yhdistyksen jäsenet
Ylintä päätösvaltaa Sanastossa käyttävät yhdistyksen jäsenet kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa yhdistyksen kokouksessa. Sanaston varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä valtakunnallinen
yhdistys, jonka jäsenistön muodostavat kirjailijat, kääntäjät, toimittajat, arvostelijat tai muut
kirjoittajat ja jonka tehtäviin kuuluu valvoa näiden oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuslainsäädännössä mainittuja oikeuksia. Sanaston jäsenten vuotuinen jäsenmaksu on 500 euroa.
Toimintavuoden aikana Sanaston jäsenistössä ei tapahtunut muutoksia. Sanaston
jäsenistö koostuu edelleen yhdistyksen perustajajäsenistä, joita ovat Finlands svenska författareförening rf, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Suomen
tietokirjailijat ry.

yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous marraskuussa. Sanaston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 7.5.2013. Kokouksessa olivat
edustettuina kaikki Sanaston jäsenjärjestöt Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:tä lukuunottamatta. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös
ja tilintarkastajien lausunto. Kevätkokous antoi myös vastuuvapautuksen yhdistyksen hallitukselle sekä toiminnanjohtajalle.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.11.2013. Kokouksessa olivat
edustettuina kaikki Sanaston jäsenjärjestöt. Syyskokous hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsi hallituksen vuodelle 2014. Syyskokous teki myös päätöksen
vuonna 2014 European Writers' Councilille tehtävästä 10 000 euron lahjoituksesta.

yhdistyksen hallitus
Sanaston yleistä toimintaa ohjaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä yhdistyksen sääntöjen 4–8 muuta varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallitus
hoitaa Sanaston asioita yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä valvoo yhdistyksen toimintaa. Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana kuusi kertaa.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.
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Hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle toiminta- ja taloussuunnitelmat, päättää yhdistyksen uusien jäsenten hyväksymisestä ja niiden liittymismaksuista, edustaa yhdistystä, hoitaa
yhdistyksen suhteita jäseniin, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja vastaa sen taloudesta. Hallitus myös ottaa ja tarvittaessa erottaa yhdistyksen toiminnanjohtajan ja sen muun henkilökunnan.
Vuonna 2013 Sanaston hallituksen puheenjohtajana toimi kirjailija Virpi HämeenAnttila (Suomen Kirjailijaliitto ry). Puheenjohtajalla ei ole varajäsentä. Hallitus valitsee vuoden
ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vuonna 2013 varapuheenjohtajana toimi suomentaja Jaakko Kankaanpää (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
ry). Kankaanpään henkilökohtainen varajäsen Sanaston hallituksessa oli kertomusvuonna
suomentaja Laura Jänisniemi.
Hallituksen muina jäseninä toimivat vuoden 2013 alussa tietokirjailija Paavo Ahonen
(Suomen tietokirjailijat ry, varajäsen tietokirjailija Jari Koskinen), kirjailija Marianne Backlén
(Finlands svenska författareförening rf, varajäsen kirjailija Mårten Westö), toiminnanjohtaja
Suvi Oinonen (Suomen Kirjailijaliitto ry, varajäsen kirjailija Jarkko Tontti) ja lakimies Mari
Wallgren (Suomen tietokirjailijat ry, varajäsen toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen).
Wallgrenin jäätyä perhevapaalle kesällä 2013 nimitettiin Pietiäinen hallituksen varsinaiseksi
jäseneksi 1.6.2013 alkaen. Pietiäisen varajäsenenä toimi Suomen tietokirjailijat ry:n lakimies
Niko Laukkonen.

työryhmät
Sanaston hallitus voi asettaa työskentelynsä tueksi väliaikaisia työryhmiä. Vuonna 2013
Sanastossa toimi kolme työryhmää.
Tekijänoikeustyöryhmän toimeksiantona oli keskustella erilaisista kirjallisuuden
alaan liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä ja sopimuskäytännöistä. Työryhmä tekee myös
päätökset Sanaston lupa-alueista ja lupaehdoista. Työryhmän jäseninä toimivat vuonna
2013 Karola Baran (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry), Suvi Oinonen (Suomen Kirjailijaliitto ry), Mikaela Strömberg (Finlands svenska författareförening rf) Mari Wallgren (Suomen
tietokirjailijat ry, 6/2013 lähtien Niko Laukkonen) sekä Sanaston edustajina Virpi HämeenAnttila, Anne Salomaa, Juha Pihlajaniemi ja Anna Storm. Työryhmä kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa.
Strategiatyöryhmän tehtävänä oli valmistella Sanastolle strategia vuosille 2014–
2017 ja keskustella Sanaston ja jäsenjärjestöjen työnjakoon liittyvistä asioista. Strategiatyöryhmä teki yhdistyksen hallitukselle esityksen Sanaston arvoiksi, missioksi ja visioksi. Työ-

31

ryhmän jäseninä toimivat vuonna 2013 Merete Jensen (Finlands svenska författareförening
rf), Jaakko Kankaanpää (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry), Markku Löytönen (Suomen
tietokirjailijat ry), Suvi Oinonen (Suomen Kirjailijaliitto ry) sekä Sanaston edustajina Virpi
Hämeen-Anttila, Anne Salomaa ja Anna Storm. Työryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana
neljä kertaa.
Politiikkatyöryhmä suunnittelee ja kehittää Sanastossa tehtävää vaikuttamistyötä.
Työryhmän jäseninä toimivat vuonna 2013 Christian Brandt (Finlands svenska författareförening rf), Heikki Karjalainen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry), Mari Wallgren (Suomen
tietokirjailijat ry, 6/2013 lähtien Anne Rutanen), Jarkko Tontti (Suomen Kirjailijaliitto ry) sekä
Sanaston edustajina Virpi Hämeen-Anttila, Anne Salomaa ja Anna Storm. Työryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa.

palkkiokäytännöt sanastossa
Sanaston puheenjohtajan vuosipalkkio on 6000 euroa. Vuosipalkkion lisäksi puheenjohtajalle ei makseta muita palkkioita. Hallituksen muiden jäsenten kokouspalkkio on 110 euroa/kokous, ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio on 330 euroa niiltä kokouksilta, joissa hän toimii
puheenjohtajana.
Sanaston työryhmien kokouksista maksetaan osallistujille 80 euron palkkio virkaajalla tapahtuvista kokouksista. Virka-ajan ulkopuolella palkkio on 120 euroa/kokous. Kyseisiä
palkkioita ei makseta Sanaston tai Sanaston jäsenjärjestöjen työntekijöille.

sanaston toimisto
Toiminnanjohtaja johtaa Sanaston toimistoa ja toimii henkilökunnan esimiehenä. Sanaston
palveluksessa työskenteli toimintavuoden alussa seitsemän henkilöä. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat toiminnanjohtaja Anne Salomaa, lakimies Juha Pihlajaniemi, viestintäpäällikkö Anna Storm, tilitysvalmistelija Salla Sundberg (perhevapaalle 7/2013), tilityssuunnittelija Raisa Olenius (6/2013 saakka) sekä toimistosihteeri Sirkku Heikkonen (8/2013 saakka).
Henkilöstömuutosten johdosta Pentti Nieminen aloitti tilitystehtävissä toimintavuoden
toukokuussa. Lisäksi Tuomo Nuorluoto työskenteli vuoden aikana osa-aikaisena projektityöntekijänä.

32

Motivoitunut ja asiantunteva henkilökunta on avainasemassa organisaation menestyksekkään toiminnan kannalta. Työhyvinvoinnin turvaaminen ja henkilöstön osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen on Sanastolle tärkeää. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehdittiin
toimintavuoden aikana mm. säännöllisten virkistyspäivien ja koulutuksen avulla.

talous ja tilintarkastus
Läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja hyvän hallinnon turvaamiseksi Sanaston kirjanpito
hoidetaan ulkoisessa tilitoimistossa.
Sekä yhdistyksen varsinaisen tilintarkastajan että varatilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT). Tilintarkastajat valitsee yhdistyksen
syyskokous Sanaston hallituksen ehdotuksesta. Toimintavuonna 2013 vastuullisena
tilintarkastajana toimi KHT Minna Riihimäki ja varatilintarkastajana KHT Heidi Vierros
tilintarkastusyhteisö KPMG:stä.

tilitykset
Sanaston noudattamat tilitysperiaatteet on määritelty yhdistyksen hallituksen vahvistamissa
tilityssäännöissä, jotka ovat jatkuvasti näkyvissä Sanaston verkkosivuilla.
Vuonna 2013 Sanasto tilitti tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden tekijöille neljä
kertaa. Vuosittain päätettävän tilitysaikataulun vahvistaa Sanaston hallitus. Pienin tekijälle
tilitettävä summa on 10 euroa. Eri korvauslajeista kertyneet korvaukset kumuloituvat yhteen
kolmen vuoden ajan. Mikäli kertyneet korvaukset ylittävät tilitysrajan kolmen vuoden kuluessa, suoritetaan korvaus tekijälle seuraavan tilityksen yhteydessä. Vuonna 2013 vanhentuneista korvausvaroista (sekä määrärahasta että kuluvarauksesta) jäljellä olevat osuudet
maksettiin tekijöille lisätilityksinä vuoden viimeisessä tilityksessä.
Sanasto julkaisee tilitysten yhteydessä tilastotietoa maksetuista korvauksista. Tilityskohtaiset tilastot ovat nähtävänä Sanaston kotisivuilla osoitteessa www.sanasto.fi/tilastot.
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kirjallisuuden tekijänoikeusrahasto
Sanaston alaisuudessa on toiminut vuodesta 2010 Kirjallisuuden tekijänoikeusrahasto,
jonka tarkoituksena on edistää, valvoa, hallinnoida ja tukea kirjallisuuden alan tekijänoikeuksien toteutumista Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto voi järjestää
koulutusta sekä suorittaa tekijänoikeuksien toteutumista koskevaa valvonta-, tuki-,
hallinnointi ja tiedotustoimintaa. Rahasto voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja
testamentteja. Rahaston varojen kartuttamisesta päättää Sanaston yhdistyksen kokous.
Sanasto hoitaa rahaston taloutta muun varainhoitonsa yhteydessä. Rahaston varojen
käytöstä päättää Sanaston hallitus.
Toimintavuoden 2013 aikana Kirjallisuuden tekijänoikeusrahaston varoilla
järjestettiin tekijänoikeuskoulutusta kirjallisuuden tekijöille. Rahastosta rahoitettiin myös
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen jäsenmaksu.

edustukset vuonna 2013
European Writers' Council EWC
Copyright Working Group:
toiminnanjohtaja Anne Salomaa

Viestintätyöryhmä:
viestintäpäällikkö Anna Storm (pj)

Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY
Johtoryhmä:
toiminnanjohtaja Anne Salomaa
viestintäpäällikkö Anna Storm
EU-työryhmä:
toiminnanjohtaja Anne Salomaa
Hyvitysmaksutyöryhmä:
toiminnanjohtaja Anne Salomaa
Lausuntotyöryhmä:
lakimies Juha Pihlajaniemi
Tulevaisuustyöryhmä:
lakimies Juha Pihlajaniemi

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Tekijänoikeusneuvosto:
toiminnanjohtaja Anne Salomaa
Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta:
toiminnanjohtaja Anne Salomaa
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:
Hallitus:
lakimies Juha Pihlajaniemi
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jäsenyydet

lausunnot vuonna 2013
• Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen
esitykseksi tekijänoikeuslain
muuttamiseksi (11.2.2013)

Sanasto on jäsenenä seuraavissa
organisaatioissa:

• Lausunto opetus- ja
kulttuuriministeriölle Maailman
henkisen omaisuuden järjestö WIPO:n
ehdotuksesta yleissopimukseksi
tekijänoikeuden rajoituksista
näkövammaisten ja lukemisesteisten
hyväksi (24.5.2013)

• Bibliofiilien Seura ry
• European Writers' Council EWC
• Luovan työn tekijät ja yrittäjät
LYHTY
• Pro Lastenkirjallisuus - Pro
Barnlitteraturen
• Suomen Kirjastoseura ry
• Suomen tekijänoikeudellinen
yhdistys ry
• Suomen teollisoikeudellinen
yhdistys ry
• Tekijänoikeuden tiedotus- ja
valvontakeskus ry

• Lausunto eduskunnan
sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain
muuttamista ja orpoteosten
käyttämistä
koskevista lakiesityksistä (1.10.2013)
• Lausunto eduskunnan
valtiovarainvaliokunnan sivistysja tiedejaostolle lainauskorvauksen
määrärahoista (22.10.2013)

Vuoden 2013 lopussa Sanasto
haki tekijänoikeusjärjestöjen
kansainvälisen kattojärjestön
CISACin jäsenyyttä.

Lausuntomme löytyvät
kokonaisuudessaan osoitteesta
www.sanasto.fi/lausunnot.
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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. - 31.12.2013. 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
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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 14. huhtikuuta 2014
KPMG OY AB
Minna Riihimäki
KHT
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