Sanaston lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn
näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen
aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä
(OKM/21/650/2019), erityisesti vastaus kysymykseen 8.
Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry, Sanasto rf (jäljempänä Sanasto) kiittää
mahdollisuudesta lausua tekijänoikeuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee lukemisestedirektiivin kansallista voimaansaattamista. Sanasto on
kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, joka valvoo kirjallisuuden tekijöiden oikeuksia ja etuja.
Edustamme yli 12 000 suomalaista kirjallisuuden tekijää. Sanaston jäsenjärjestöjä ovat Finlands svenska författareförening rf, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Suomen tietokirjailijat ry.

Sanaston pääviestit
•

•

•

•

Rajoitussääntelyn ja tekijöiden oikeuksien välisen tasapainon säilyttämiseksi tekijöille tulee
suorittaa kohtuullinen korvaus teosten saattamisesta edunsaajahenkilöiden käytettäväksi.
Teokset luovat palvelulle sisällön, ja valtion tulee suorittaa teosten käytöstä korvaus.
Näkövammaisia ja lukemisesteisiä koskevan tekijänoikeuden rajoitussääntely ja teosten
saattaminen edunsaajahenkilöiden saataville on kokoluokaltaan merkittävää suhteessa pienen kielialueen kehittyviin äänikirjamarkkinoihin.
Tekijöille rajoitussäännöksen mukaisesta teosten käyttämisestä mahdollisesti aiheutuva
haitta ei ole merkitykseltään vähäistä, joten tekijöille tulee turvata oikeus kohtuulliseen korvaukseen.
Korvausoikeus on mahdollista muuttaa teknologianeutraaliksi vaarantamatta tai heikentämättä lukemisestedirektiivin tavoitteita tai edunsaajahenkilöiden ja valtuutettujen yhteisöjen asemaa.
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Aluksi
Kirjallisuudella ja lukemisella on erittäin myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. On tärkeää, että kaikille kansalaisille turvataan yhdenvertainen mahdollisuus nauttia kirjallisesta
kulttuurista ja osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan toimintaan. Näkövammaisia ja muita
lukemisesteisiä koskevalla tekijänoikeuslain sääntelyllä helpotetaan julkaistujen teosten
saataville saattamista näille edunsaajaryhmille, jotta he olisivat yhdenvertaisessa asemassa
niiden henkilöiden kanssa, joilla vastaavaa lukemisestettä ei ole.
Tavoitteita toteutettaessa on kuitenkin tärkeää löytää tasapaino eri intressien välillä ja pitää
mielessä myös kirjallisuuden tekijöiden oikeutetut edut ja oikeudet. Sinänsä kannatettavia
tavoitteita ei pidä toteuttaa liian pitkälle menevällä oikeuksien rajoittamisella. Tekijänoikeuden täydellinen rajoittaminen on ja tulee olla hyvin poikkeuksellisia tilanteita varten.
Tavallisemmin teosten rajoitussääntelyä kaipaava käyttö voidaan toteuttaa tekijöiden oikeuksiin vähemmän kajoavalla tavalla. Ensisijainen tapa tulisi olla kehittää käyttötarpeeseen jokin sopimustoimintaa edistävä mekanismi, kuten sopimuslisenssi. Tekijänoikeuden
rajoittamiseen voidaan liittää myös korvausoikeus. Korvausoikeudella voidaan tietyissä tilanteissa lähentyä eri tahojen intressien tasapainoa, joka tekijänoikeuden täysrajoituksella
tarpeettomasti järkkyisi.
Näkövammaisten ja lukemisesteisten henkilöiden hyväksi säädetyn tekijänoikeuden rajoitussäännöksen soveltamisala on viimeisten vuosikymmenten aikana jatkuvasti laajentunut.
Samalla teosten käyttötavat ovat muuttuneet olennaisesti perinteisestä fyysisten teoskappaleiden lainaamisesta kohti edunsaajahenkilöiden rajatonta teosten käyttöä sähköisten äänikirjojen muodossa. Tämä kehitys tulee huomioida myös rajoitussääntelyn reunaehtoja määritettäessä.
Mikäli rajoitussääntelyllä mahdollistetaan teosten käyttö tavoilla, jotka tulevat selvästi tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden harjoittaman elinkeinotoiminnan alueelle, on tärkeää, että teosten rajoitussäännöksen mukaisesta käyttämisestä suoritetaan tekijöille kohtuullinen hyvitys.
Korvausoikeuden nykytilanne
Nykyinen tekijänoikeuslain 17 § 4 momentti turvaa tekijöille korvauksen niissä tilanteissa,
kun edunsaajahenkilöille jää pysyvästi haltuunsa kappale teoksesta. Säännöksen taustalla
on ollut tavoite siitä, että näkövammaiset ja muut lukemisesteiset saatetaan samaan asemaan
sellaisten henkilöiden kanssa, joilla ei samanlaista rajoitetta ole, ja joilla on mahdollisuus
lainata painettuja kirjoja yleisistä kirjastoista. Näin ollen muu teosten saataville saattaminen
kuin teoksen lainaaminen oikeuttaa tekijän saamaan teoksen käyttämisestä korvausta.
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Käytännössä tekijät ovat saaneet korvauksen niissä tilanteissa, joissa edunsaajahenkilölle
lähetetään kirjallisesta teoksesta tehty äänikirjaversio kotiin, tai kun hänen on ollut mahdollista ladata äänikirja sähköisenä tietokoneelleen. Korvaus teosten käyttämisestä on ollut tasoltaan hyvin nimellinen, eikä se ole verrattavissa teosten normaaleihin käyttökorvauksiin.
Korvauksella on kuitenkin tärkeä merkitys niin tekijöiden oikeuksien toteutumisen kuin
myös vammaisten henkilöiden hyväksi säädetyn rajoitussääntelyn oikeutuksen kannalta.
Tällä hetkellä edunsaajahenkilöiden yleisin tapa käyttää äänikirjoja on kuitenkin teosten
suoratoisto. Äänikirjoja saavutettavassa muodossa edunsaajahenkilöille tuottavan ja tarjoavan Celia-kirjaston noin miljoonasta vuosittaisesta äänikirjojen käyttötapahtumasta yli puolet on suoratoistoa. Voidaan olettaa, että jo hyvin pian fyysisten teoskappaleiden käyttö joko
loppuu tai muodostaa jatkossa vain erittäin pienen osan Celian kokonaistarjonnasta. Näin
ollen tekijöiden korvausoikeus nykymuodossaan menettää lähitulevaisuudessa merkityksensä, jollei korvausoikeutta päivitetä vastaamaan nykykäytäntöjä.
Suoratoistomahdollisuuden voidaan nähdä tuoneen Celialle myös huomattavan määrän uusia asiakkaita. Kasvuun on varmasti vaikuttanut myös Celian yhteistyö yleisten kirjastojen
kanssa. Asiakasmäärän kehityksen voidaan ennustaa jatkuvan. Toisaalta huolehdittava, että
edunsaajahenkilöiden piiri pysyy rajoitussäännöksen tarkoittamissa henkilöissä.
Teoksista tuotettujen äänikirjojen saattamisessa yleisön saataviin Celian äänikirjapalvelun
kautta ei varsinaisesti ole enää kysymys lainaamisesta. Käytännössä Celian palvelun käyttäjä saa verkon kautta maksutta käytettäväkseen koko Celian teosrepertuaarin, yli 40 000
teosta, haluamaan aikana ja haluamassaan paikassa. Teoksia on mahdollista kuunnella asiakkaan omalta kotikoneelta, mutta myös tableteilta ja älypuhelimen kautta. Käytännössä
kysymys on erittäin kattavasta ilmaisesta lukuaikapalvelusta, jonka voidaan olettaa korvaavan seuraavien vuosien aikana hyvin pitkälti teosten käyttämisen vanhalla tekniikalla, eli
cd-levyinä.
Rajoitussäännöksen mahdollistamissa käyttömuodoissa voidaan nähdä päällekkäisyyttä ns.
teosten normaalin hyödyntämisen, eli kaupallisten lukuaikapalveluiden kanssa. Tämä johtuu ennen muuta kaupallisen markkinan kehittymisestä äänikirjojen alueella. Aikaisemmin
rajoitussääntely pyrki saattamaan edunsaajahenkilöt samaan asemaan esim. yleisistä kirjastoista painettuja teoksia lainaavien henkilöiden kanssa. Cd-levyt eivät aiheuttaneet juurikaan tällaista päällekkäisyyttä kaupallisen markkinan kanssa, jos kyse oli puhtaasta lainaamisesta. Nyt Celian tuottama verkkopalvelu on huomattavan samanlainen kaupallisten lukuaikapalveluiden kanssa. Kun samaan aikaan Celian toiminta laajenee nyt ikääntyvän
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väestön suuntaan, saattaa kilpailu samoista asiakkaista olla tosiasia kaupallisen toimijan ja
Celian välillä.
Kirjallisuuden käyttömuodot ja markkinat ovat murroksessa
Kirjallisten teosten käyttömuodot ovat murroksessa. Sähköisen julkaisemisen eri muodot
ovat yleistyneet, ja yhä useampi hankkii tai lainaa perinteisen painetun kirjan sijasta teoksen
sähköisessä muodossa. Erityisesti äänikirjamarkkinoilla on viime vuosina tapahtunut merkittävää kehitystä, kun uudenlaiset kaupalliset äänikirjapalvelut eli nk. luku- ja kuunteluaikapalvelut ovat tulleet markkinoille (esim. BookBeat ja Storytel). Palvelut toimivat suoratoistotekniikalla (streamaus), ja tavallisesti asiakas saa maksua vastaan palvelun koko äänikirja-aineiston käyttöönsä.
Fyysisten teoskappaleiden omistaminen saa sähköisessä maailmassa rinnalleen uusia muotoja. Erilaisten käyttöoikeuksia myyvien palveluiden ostamisesta on tullut kirjallisuuden,
musiikin ja audiovisuaalisen sisällön omistamisen uusi muoto. Äänikirjojen kuuntelijoiden
ei tarvitse enää hankkia fyysisiä, usein cd-levyn muodossa valmistettuja teoskappaleita kotiinsa, vaan kirjoja voi käyttää sähköisesti omalta laitteelta.
Suomen kustannusyhdistyksen tilastojen1 mukaan Suomessa myytiin vuonna 2018 sähköisiä julkaisuja (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot) 41,4 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisestä
vuodesta oli 19 prosenttia. Osuus koko kirjamyynnistä oli 16 prosenttia. Varsinaisia e-kirjoja (verkon kautta ladattavat tai luettavat sähkökirjat) myytiin 12,7 miljoonalla eurolla,
kasvua edellisestä vuodesta oli 28 prosenttia. E-kirjojen osuus euromääräisestä kirjamyynnistä oli 4,9 prosenttia. Äänikirjoja myytiin 5,9 miljoonalla eurolla, kasvua edellisvuodesta
oli 145,6 prosenttia. Äänikirjojen osuus koko kirjamyynnistä oli 2,3 prosenttia.2
Ruotsissa kirjojen myynti perinteisen kirjamyynnin kautta (kirjakaupat, verkkokaupat, kirjakerhot ja vähittäistavarakaupat) oli 29,2 miljoonaa kappaletta vuonna 2018, laskua 0,2
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. E-kirjoja myytiin 285 000 kappaletta, laskua edellisvuodesta oli 10,9 prosenttia ja osuus perinteisestä kirjamyynnistä noin yksi prosentti. Sähköisiä äänikirjoja myytiin 111 000 kappaletta, laskua edellisestä vuodesta oli 19,5 prosenttia
ja osuus perinteisestä kirjamyynnistä 0,4 prosenttia.

1

Kustannusyhdistyksen tilastot sisältävät jäsenkustantamoiden kirjamyynnin julkaisutilastot. Ne
edustavat noin 75% koko markkinasta.
2
Vuonna 2017 kirjanmyynti yhteensä oli 257,9 miljoonaa euroa.
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Digitaalisen lukuaikapalvelun (digitala abonnemangstjänster) kirjamyynti tilastoidaan
Ruotsissa erikseen. Vuonna 2018 sen osuus kappalemääräisestä kirjamyynnistä oli 39 prosenttia ja kirjamyynnin arvosta 15,5 prosenttia.
Digitaalisen lukuaikapalvelun kirjamyynnin arvo vuonna 2018 oli 678,7 miljoonaa kruunua,
kasvua edellisestä vuodesta oli 33,4 prosenttia. Tästä e-kirjojen osuus oli 6,8 prosenttia
(46,3 miljoonaa kruunua) ja sähköisten äänikirjojen osuus 93,2 prosenttia (632,4 miljoonaa
kruunua). E-kirjojen myynnin arvo vuonna 2018 digitaalisessa lukuaikapalvelussa kasvoi
30,8 prosenttia edellisestä vuodesta ja sähköisten äänikirjojen arvo 33,6 prosenttia.3
Tilastoista voidaan tehdä selkeä johtopäätös, että sähköisessä muodossa olevan kirjallisuuden käyttö on yleisesti tasaisen vauhdikkaassa kasvussa. Sen osuus kokonaiskirjamarkkinasta on kuitenkin vielä melko pieni, joskin vuosittainen kasvu on niin suurta, että tätä vauhtia muutaman vuoden kuluttua sähköiset julkaisujen myyntimäärät saattavat olla hyvinkin
lähellä painettujen kirjojen myyntimääriä.
Ruotsin esimerkissä lukuaikapalvelujen merkitys nousee selvästi esille. Suomessa lukuaikapalveluita ei tilastoissa erotella muusta sähköisestä markkinasta. On kuitenkin oletettavaa, että Suomen kirjamarkkinat ovat jossain määrin yhtäläiset Ruotsin kanssa ja myös
täällä lukuaikapalvelut muodostavat suuren osan kirjallisuuden sähköisestä myynnistä. Erilaiset lukuoikeutta (tai kuunteluoikeutta) myyvät palvelut ovat näin ollen jo osittain syrjäyttäneet fyysisten teoskappaleiden ostamista kirjallisuuden kuluttamisen muotona. Hieman
yllättävää Ruotsin tilastoissa on lisäksi se, että kuinka selvästi kirjallisuutta käytetään lukuaikapalveluissa nimenomaan äänikirjoina. Suomen kustannusyhdistyksen tilastoissa näkyy
huimaa kasvua äänikirjojen myynnissä. Voitaneen olettaa, että myös Suomessa kasvu johtuu äänikirjojen lisääntyneestä käytöstä lukuaikapalveluissa.
Kun kaupallisten äänikirjamarkkinoiden kehitystä verrataan Suomessa esimerkiksi Celian
toiminnan mittakaavaan, voidaan todeta Celian vuosittaisten kirjallisuuden käytön määrien
olevan hyvin merkittäviä. Suomen Kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan sen edustamien
kustantajien sähköisistä äänikirjamarkkinoista saama tulo oli vuonna 2018 noin 5,9 miljoonaa euroa. Tähän verrattuna Celian toiminta on pienellä kielialueella ja Suomen äänikirjamarkkinoiden kokoon nähden erittäin merkittävää. Celia myös tuottaa noin 2000 äänikirjaa
vuodessa, kun kustannusyhdistyksen jäsenet tuottivat uutuusnimikkeitä yhteensä 671 kappaletta.
3

Lähteenä https://www.ficom.fi/ict-ala/tilastot/e-kirjat , jossa on kerrottu Svenska Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen tilastoista (Försäljingsstatistiken).
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Näin ollen näkövammaisia ja lukemisesteisiä koskevan tekijänoikeuden rajoitussäännöksen
nojalla saataville saatettujen teosten määrää, ja siitä tekijöille aiheutuvaa mahdollista haittaa, ei voida pitää lukemisestedirektiivin tarkoittamalla tavalla vähäisenä.
Korvausoikeuden muuttaminen teknologianeutraaliksi
Teknisen kehityksen aiheuttama rajoitussääntelyn uudistamisen tarve on tunnistettu myös
eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Ns. lukemisestedirektiivin (2017/1564 EU) kansallisen
voimaansaattamisen yhteydessä sivistysvaliokunta totesi mietinnössään SiVM 7/2018 vp):
”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lain muuttamiseksi teknologianeutraalimmaksi siten, että oikeudenhaltijoiden oikeudet kohtuullisen korvauksen saamiseen teostensa käyttämisestä varmistetaan vastaamaan paremmin teosten tosiasiallista
käyttöä. Hallituksen tulee seurata ja arvioida tiiviisti lain vaikutuksia edunsaajien ja oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa siitä selvitys sivistysvaliokunnalle keväällä 2021”.
Sanasto pitää sivistysvaliokunnan kirjausta erinomaisena ja haluaa korostaa, että myös lukemisestedirektiivi sallii korvausjärjestelmän päivittämisen ja laajentamiseen koskemaan
myös uusia käyttömuotoja kuten suoratoistoa (mm. johdantokappale 14). Korvausoikeus
tulisi kuitenkin tehdä sillä tavoin teknologianeutraaliksi, että se mahdollistaa korvausoikeuden riippumatta teknisestä tavasta, millä teoksia saatetaan edunsaajahenkilöiden saataville.
Sanaston näkemyksen mukaan korvausoikeus ei myöskään tulisi esteeksi direktiivin tavoitteelle edistää teosten saatavuutta lukemisesteisille henkilöille heille saavutettavassa muodossa. Ensinnäkin edunsaajahenkilöt eivät nykyisen muotoisessakaan korvausmallissa
joudu itse vastaamaan palvelun kustannuksista. Näin tulee olla jatkossakin. Toiseksi teknologianeutraali korvausmalli voidaan muotoilla sellaiseksi, etteivät myöskään valtuutetut yhteisöt vastaisi itse kustannuksista, vaan korvaus tekijöille suoritettaisiin valtion toimesta.
Valtuutetuille yhteisöille jäisi tehtäväksi korkeintaan teosten käytöstä raportointi korvauksen oikeaksi kohdentamiseksi. Tätä ei voida pitää esteenä direktiivin kannatettavien tavoitteiden saavuttamiselle.
Lopuksi
On tärkeää, että näkövammaisilla ja muilla lukemisesteisillä on yhdenvertainen oikeus ja
mahdollisuus päästä osalliseksi kirjallisuudesta, kulttuurista ja sivistyksestä. Vammaisille
tuotettavassa palvelussa sisällöt ovat yksi kustannustekijöistä, jotka täytyy järjestelmää kehitettäessä huomioida. Tekijöille teosten käyttämisestä suoritettava kohtuullinen korvaus on
ainoa keino tekijänoikeuden rajoitussääntelyn ja tekijöiden oikeuksien välisen tasapainon
saavuttamiseksi.
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Tasapainon tulee toteutua myös näkövammaisille ja lukemisesteisille tuotettavan palvelun
kohdalla. Valtion on viime kädessä kannettava vastuu tekijänoikeuden rajoitussäännöksen
mukaisesta teosten käyttämisestä suoritettavasta korvauksesta ja vastattava siten vammaisille henkilöille ja lukemisesteisille tuotettavien palveluiden kustannuksista.

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2020

Anne Salomaa
Toiminnanjohtaja
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