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Lausunto 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

EU-jakelut.OKM_STM@vnk.fi 
 
copyright@minedu.fi 

 

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596 
 
Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry, Sanasto rf (jäljempänä Sanasto) kiittää mah-
dollisuudesta lausua komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla 
suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten 
tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piir-
teiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta (jäljempänä VIP-direktiivi) sekä Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetukseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teos-
ten ja muun aineiston esteettömien kopioiden rajat ylittävästä vaihdosta unionin ja kolman-
sien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi 
(jäljempänä VIP-asetus). Sanasto on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, joka valvoo kirjalli-
suuden tekijöiden oikeuksia ja etuja. Edustamme lähes 7000 suomalaista kirjallisuuden teki-
jää. Sanaston jäsenjärjestöjä ovat Finlands svenska författareförening rf, Suomen Kirjailija-
liitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Suomen tietokirjailijat ry. 
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Sanaston pääviestit 
 

• Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisil-
le ja muille lukemisesteisille edistetään. Tavoitteet ja mahdolliset rajoitukset on to-
teutettava mahdollisimman vähän tekijöiden oikeuksiin puuttuen.  

• VIP-direktiivin ei tule viedä tekijänoikeuden rajoituksia pidemmälle kuin Marra-
keshin sopimuksessa edellytetään. Jäsenvaltioilla tulee olla Marrakeshin sopimuksen 
mukainen oikeus säätää tekijöiden korvausoikeudesta silloin, kun teoksia saatetaan 
rajoitussäännöksen nojalla erityisryhmän saataville.  

• Rajoitussäännöksen tarkoittaman erityisryhmän piiriin ja sen pysymiseen rajoitus-
säännöksen tarkoituksen mukaisissa puitteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota, 
erityisesti mikäli asiakashankintaa suoritetaan esimerkiksi yleisten kirjastojen toi-
mesta. 

• Marrakeshin sopimuksen ja direktiivin tarkoitus ja tavoitteet saavutetaan, kun teokset 
tuodaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten saataville, luettavaksi ja selail-
tavaksi. Mikäli teoksesta jää kuitenkin pysyvästi kappale käyttäjän haltuun ja tämä 
saa omistusoikeuden teoskappaleeseen, tulee tekijöille turvata oikeus korvaukseen. 

 
Yleistä  
Teosten saattaminen näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten saataville on ehdottoman 
kannatettavaa. Sanasto pitää tärkeänä, että kaikille yhteiskunnan jäsenille turvataan yhdenver-
tainen mahdollisuus nauttia kirjallisuudesta ja kulttuurista. Kulttuurin ja kirjallisuuden saavu-
tettavuus edistävät osallisuutta ja täysimääräistä osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Mar-
rakeshin sopimuksen hyväksyminen helpottaa julkaistujen teosten saataville saattamista lu-
kemisesteisille.  

Tekijänoikeuden rajoituksista ja poikkeuksista 
Tekijänoikeuden peruslähtökohta on tekijän yksinoikeus määrätä teostensa käytöstä. Tekijän 
yksinoikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa käytännön tarpeiden tai painavien yhteiskunnallis-
ten syiden vuoksi. Tekijänoikeuden rajoituksilla on lisätty vammaisten mahdollisuuksia käyt-
tää eri teoslajeja samalla tasa-arvoa sekä sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista edis-
täen. On huomattava, että Suomen tekijänoikeuslainsäädäntö vastaa jo nyt suurilta osin Mar-
rakeshin sopimuksen tavoitteita.  
 
 



 

Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki 
+358 9 5629 3300, info@sanasto.fi, sanasto.fi 

 

3 

Tekijänoikeuden rajoitus- ja poikkeussäännöksiin tulee soveltaa ns. kolmen kohdan testiä: ne 
saavat koskea ainoastaan määrättyjä erityistapauksia, eivät saa olla ristiriidassa teosten tavan-
omaisen hyödyntämisen kanssa eivätkä ne saa kohtuuttomasti haitata oikeudenhaltijoiden 
etujen ja oikeuksien toteutumista. Teosten saavutettavuuden lisääminen tulee toteuttaa siten, 
että käyttäjien ja tekijöiden oikeudet ovat tasapainossa ja että rajoituksilla puututaan mahdol-
lisimman vähän tekijöiden oikeuksiin rajoitussäännösten tavoitteiden saavuttamiseksi. Teki-
jänoikeuden mahdollisista rajoituksista oikeudenhaltijoille koituvat kustannukset tulee korva-
ta valtion toimesta.  
 
VIP-direktiivi ja -asetus 
Ehdotus VIP-direktiiviksi sisältää ehdotukset Marrakeshin sopimuksen voimaansaattamiseksi 
EU:n alueella. Direktiiviehdotus menee kuitenkin osittain tekijöiden oikeuksien rajoittamisen 
näkökulmasta huomattavasti kansainvälistä sopimusta pidemmälle.  
 
Marrakeshin sopimuksen 4 artiklassa säädetään esteettömässä muodossa olevia jäljennöksiä 
koskevista rajoituksista ja poikkeuksista kansallisessa lainsäädännössä. Jäsenvaltioille sääde-
tään velvollisuus säätää kansalliseen tekijänoikeuslainsäädäntöön tarvittava poikkeus tai ra-
joitus, jotta sopimuksenmukaiset oikeudet voidaan toteuttaa. Valtiot voivat kuitenkin artiklan 
mukaan rajoittaa oikeudet koskemaan ainoastaan teoksia, jotka eivät ole kyseisillä markki-
noilla kaupallisesti saatavilla esteettömässä muodossa edunsaajien kannalta kohtuullisin eh-
doin.  
 
Marrakeshin sopimuksen mukaan jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus säätää tekijöille suo-
ritettavasta korvauksesta, kun teoksia hyödynnetään rajoitusten perusteella erityisryhmän 
hyväksi. Sopimus jättää täten liikkumavaraa rajoitusten ja poikkeusten toteuttamiselle. Tätä 
liikkumavaraa on direktiiviehdotuksessa rajoitettu voimakkaasti. Direktiiviehdotuksen joh-
dantokappaleessa 11 todetaan, ettei jäsenvaltioilla tulisi olla oikeuttaa asettaa lisäehtoja – 
kuten korvausvelvollisuutta tai vaatimusta kaupallisuuden saatavuuden tarkastamisesta – 
direktiivin mukaiselle teosten käytölle. Sanasto vastustaa kyseisen kaltaisen laajennuksen 
tekemistä ja ehdottaa kyseisen johdantokappaleen poistamista tai vähintään sen muokkaamis-
ta vastaamaan Marrakeshin sopimuksen 4 artiklan 4 ja 5 kohtaa. Varsinaiseen direktiiviteks-
tiin tulee lisätä artikla, jossa säädetään jäsenvaltioille mahdollisuus asettaa Marrakeshin so-
pimuksen mukaisia rajoituksia sekä määrätä oikeudesta korvaukseen direktiivin mukaisesta 
käytöstä.     
 
Näkövammaisia ja muita lukemisesteisiä koskevan tekijänoikeuden rajoitussäännöksen yh-
teydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että teoskappaleita saatetaan ainoastaan 
kohderyhmään kuuluvien saataville. Kohderyhmä on jatkuvasti laajentunut ja ryhmän asia-
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kashankintaa on tehostettu siten, että se on mahdollista myös yleisistä kirjastoista käsin. 
Myöskään erityistä todistusta lukemisesteestä ei vaadita. Valvonta on erityisen tärkeää sil-
loin, kun teoksista valmistetaan kappaleita sähköisessä muodossa ja niitä välitetään käyttäjille 
myös rajat ylittäen. Väärinkäytökset tulisivat rapauttamaan rajoitussääntelyn hyvän tarkoituk-
sen. 
 
Tekijänoikeutta on direktiiviehdotuksessa rajoitettu siten, että kirjalliset teokset voidaan saat-
taa erityisryhmän haltuun lähtökohtaisesti millä keinolla tahansa. Teoskappaleet voivat myös 
jäädä pysyvästi erityisryhmän haltuun. Rajoitussäännöksellä mahdollistettaisiin käytännössä 
omistusoikeuden syntyminen teoskappaleisiin. Tämä ylittää mielestämme karkeasti sen, mitä 
yhtäläisen mahdollisuuden tarjoaminen teoksista nauttimiseksi edellyttäisi. 
 
Suomen lainsäädännön nykyisten rajoitussäännösten nojalla voidaan valmistaa teoksista ää-
nikirjoja eritysryhmän käyttöön ja saattaa fyysinen teoskappale lainaamalla käyttäjien saata-
viin. Viime vuosina äänikirjoja on välitetty myös suoratoistona verkon kautta. Mikäli lainattu 
teoskappale on jäänyt pysyvästi käyttäjän haltuun tai sähköisessä muodossa oleva äänikirja 
on ollut mahdollista ladata käyttäjän päätelaitteelle, on tekijöille suoritettu käytöstä korvaus. 
Nykyinen tekijänoikeuslain (404/1961) 17 § säätelee teosten saattamista vammaisten käytet-
täväksi. Tekijänoikeuslain 17 § 4 momentissa tekijälle on säädetty oikeus korvaukseen kap-
paleen valmistamisesta myytäväksi ja teoksen välittämisestä vammaiselle siten, että tämän 
haltuun jää pysyvästi kappale teoksesta. Direktiiviehdotusta tulee muuttaa siten, että tämä 
olemassa oleva korvaus voidaan säilyttää jatkossakin.  
 
VIP-asetusehdotuksessa säädetään esteettömien kappaleiden rajat ylittävästä vaihdosta unio-
nin ja kolmansien maiden välillä. Teosten rajat ylittävässä käytössä on erityisen tärkeää var-
mistaa, että teoksen päätyvät vain rajoitussäännöksen tarkoittamaan erityisryhmään kuuluvien 
käytettäväksi.	
 
Direktiivissä ja asetuksessa ’hyväksytyllä yksiköllä’ tarkoitetaan organisaatiota, joka tarjoaa 
edunsaajahenkilöille palveluja koulutuksen, opettajakoulutuksen, yksilöllisesti mukautetun 
lukemisen tai tiedonsaannin alalla päätoimintanaan tai yhtenä päätoiminnoistaan tai yleis-
hyödyllisistä tehtävistään voittoa tavoittelemattomalta pohjalta. Asetuksen 5 artiklassa on 
esitetty hyväksytylle yksikölle vaatimuksia, joilla pyritään estämään väärinkäytöksiä. Mieles-
tämme nämä vaatimuksen tulee kirjata myös osaksi VIP-direktiiviä. 

Lopuksi 
On tärkeää, että näkövammaisilla ja muilla lukemisesteisillä on yhdenvertainen oikeus ja 
mahdollisuus päästä osalliseksi kirjallisuudesta, kulttuurista ja sivistyksestä. Direktiiviehdo-
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tuksessa esitetty rajoitus puuttuisi tekijöiden oikeuksiin kuitenkin huomattavasti enemmän 
kuin tarve vaatii. Yhdenvertaisuus ei edellytä, että erityisryhmien edustajat saavat omistusoi-
keuden tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin ja muuhun tekijänoikeussuojan alaiseen aineis-
toon. On riittävää, että teokset ovat saatavilla, ja että niihin on pääsy. Ehdotetussa muodos-
saan direktiivissä tekijöiden oikeuksiin tehtävä rajoitus ei läpäise kolmen kohdan testiä.  
 
Jäsenvaltioilla tulee olla mahdollisuus säätää korvausjärjestelmistä tarpeen mukaan, jotta 
voidaan turvata tasapainon säilyminen tekijöiden oikeuksien ja rajoitussäännöksen taustalla 
olevien päämäärien toteuttamisen välillä. Tekijöille tulee suorittaa korvaus vähintään niissä 
tilanteissa, joissa pelkän pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuun sisältöön ylitetään 
ja teoksesta jää pysyvästi kappale eritysryhmän edustajan haltuun. 
 
 
Helsingissä 14. päivänä lokakuuta 2016 
 
  
 
 
 
Virpi Hämeen-Anttila   Anne Salomaa 
Puheenjohtaja    Toiminnanjohtaja 
  


