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Lausunto 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 
 

 
 

Asia: Sanaston vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön 
kyselyyn koskien näkövammaisille ja muille lukemises-
teisille soveltuvien aineistojen tuottamista ja välittämistä 
 
Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry, Sanasto rf (jäljempänä Sanasto) kiittää mah-
dollisuudesta lausua asiassa. Sanasto on valtakunnallinen kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, 
joka valvoo kirjallisuuden tekijöiden oikeuksia ja etuja. Edustamme yli 13 000 suomalaista 
kirjallisuuden tekijää. Sanaston jäsenjärjestöjä ovat Finlands svenska författareförening rf, 
Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Suomen tietokirjailijat 
ry. 
       
Sanaston pääviesti ja vastaus erityisesti kyselyn 5 kohtaan  

Rajoitussäännöksen nojalla tapahtuvasta äänikirjojen käytöstä suoritettava tekijänoikeuslain 17 
b § 5 momentin mukainen korvaus on ulotettava myös muuhun käyttöön kuin sellaiseen, jossa 
edunsaajahenkilölle jää pysyvästi kappale haltuun. Korvausoikeuden päivittäminen eduskun-
nan sivistysvaliokunnan lausuman SiVM 7/2018 vp mukaisesti vastaamaan nykyisenlaista 
käyttöä on välttämätöntä tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden oikeuksien turvaamiseksi. 
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Kirjamarkkinan ja äänikirjojen käytön kehitys  

Kirjallisten teosten käyttömuodot ovat olleet viime vuosina murroksessa. Kirjallisuuden säh-
köisen 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 nousseet varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi kuluttaa 
kirjallisuutta. 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 aiempaa omistamista vastaava luovan sisällön käyttötapa. Äänikir-
jojen kuuntelijoiden ei tarvitse enää ostaa tai lainata fyysisiä teoskappaleita kotiinsa, vaan kir-
joja voidaan käyttää sähköisesti omalta koneelta kunkin palvelun käyttöehtojen mukaisesti. 
 
 
 
 
Saavutettavassa muodossa olevan kirjallisuuden käytön kehitys 
 
Näkövammaisten ja lukemisesteisten henkilöiden hyväksi säädetyn tekijänoikeuden rajoitus-
säännöksen soveltamisala on viimeisten vuosikymmenten aikana jatkuvasti laajentunut. Sa-
malla teosten käyttötavat ovat muuttuneet olennaisesti perinteisestä fyysisten teoskappaleiden 
lainaamisesta kohti edunsaajahenkilöiden rajatonta teosten käyttöä sähköisten äänikirjojen 
muodossa. Tämä kehitys tulee huomioida myös rajoitussääntelyn reunaehtoja, kuten tekijöiden 
korvausoikeutta, määritettäessä. 
 
Tekninen kehitys ja digitalisaatio näkyvät myös silloin, kun kirjallisuutta käytetään jonkin te-
kijänoikeuden rajoitussäännöksen nojalla. Näkövammaisille ja lukemisesteisille tarjotaan ene-
nevässä määrin kirjallisuutta myös verkon välityksellä joko suoratoistona tai teoksia ladatta-
vaksi tarjoamalla. Vuonna 2020 selvästi suurin osa Celian äänikirjojen käyttötapahtumista ta-
pahtuu verkkolainoina, lähinnä suoratoistotekniikalla. Kokonaislainamäärä on merkittävä, rei-
lusti yli miljoona käyttötapahtumaa vuosittain. Suoratoistomahdollisuuden voidaan nähdä tuo-
neen Celialle myös huomattavan määrän uusia asiakkaita. 
 
Teoksista tuotettujen äänikirjojen saattamisessa yleisön saataviin Celian äänikirjapalvelun 
kautta ei varsinaisesti ole enää kysymys perinteisestä lainaamisesta. Käytännössä Celian pal-
velun käyttäjä saa verkon kautta maksutta käytettäväkseen koko Celian teosrepertuaarin halua-
maan aikana ja haluamassaan paikassa. Teoksia on mahdollista kuunnella asiakkaan omalta 
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kotikoneelta, mutta myös tableteilta ja älypuhelimen kautta. Käytännössä kysymys on erittäin 
kattavasta ilmaisesta lukuaikapalvelusta, joka tulee lähivuosina korvaamaan kokonaan teosten 
käyttämisen vanhalla tekniikalla, eli CD-levyinä.  
 
On myös tärkeää huomata, että ennen äänikirjojen käytön kehittymistä kaupallinen markkina 
erosi selkeästi rajoitussäännöksen mahdollistamasta äänikirjojen käytöstä. Celian toiminta vas-
tasi edunsaajahenkilöiden näkökulmasta ennen kaikkea yleisten kirjastojen toimintaa. Nyt Ce-
lian äänikirjapalvelu on lähes identtinen kaupallisten äänikirjapalvelujen kanssa ja lukemises-
teisten piirin laajentuessa erityisesti ikääntyvän väestön keskuuteen, se muodostaa monessa 
tapauksessa ilmaisen ja täysin vaihtoehtoisen palvelun kaupallisten palvelujen rinnalle. Kor-
vausoikeuden päivittäminen on näin ollen välttämätöntä. 
 
Korvausoikeuden toteuttaminen kaipaa päivittämistä nykyaikaan 
 
Tekijänoikeuslain nykyinen korvausoikeutta koskeva säännös ei käyttömuotojen kehittymisen 
ja digitalisaation myötä turvaa tekijöiden oikeuksia riittävällä tavalla. Käytännössä tekijät saa-
vat korvauksen niissä tilanteissa, joissa edunsaajahenkilölle lähetetään kirjallisesta teoksesta 
tehty äänikirjaversio kotiin, tai kun hänen on ollut mahdollista ladata äänikirja sähköisenä tie-
tokoneelleen.  
 
Käyttötapahtumakohtainen korvaus on ollut tasoltaan hyvin nimellinen, eikä se ole verratta-
vissa teosten normaaleihin käyttökorvauksiin. Lukuisalle joukolle kirjallisuuden tekijöitä ker-
tyy kuitenkin vuosittain Celian lainaustoiminnasta tuloa, joka muodostaa yhden osan kirjalli-
suuden tekijöiden tavallisesti useista eri pienistä puroista koostuvasta kokonaisvuositulosta. 
Korvauksella on lisäksi tärkeä merkitys niin tekijöiden oikeuksien toteutumisen kuin myös 
edunsaajahenkilöiden hyväksi säädetyn rajoitussääntelyn oikeutuksen kannalta. Tekijöille suo-
ritettava korvaus on viimeisten vuosien aikana tasaisesti vähentynyt, kun teosten vanhanmalli-
nen korvaukseen oikeuttava käyttö on hiipunut ja teoksia on alettu käyttää yhä enemmän suo-
ratoistona. 
 
Edunsaajahenkilöillä on rajoitussäännöksen nojalla valmistettu äänikirjatarjonta rajoituksetta 
ja ilmaiseksi käytössään. Tämä vastaa suurelta osin tilannetta, jossa fyysiset teoskappaleet jää-
vät edunsaajahenkilön haltuun. Näin ollen korvausjärjestelmän päivittäminen ja laajentaminen 
koskemaan suoratoistoa on perusteltua. 
 
Tekijöille aiheutuu rajoitussäännöksen mukaisesta teosten käyttämisestä myös suoraa taloudel-
lista haittaa. Celian äänikirjatoiminta on laajentunut viime vuosina myös ikääntyvän väestön 
palveluksi. Lukemisesteisille suunnatun palvelun käyttäjiksi tulee todennäköisesti henkilöitä, 
jotka voisivat hankkia vastaavat äänikirjatuotteet myös kaupallisia väyliä pitkin. Tästä aiheutuu 
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kaupallisten äänikirjapalveluiden myynnin vähentymistä ja tekijöille sen johdosta tulonmene-
tystä. 
 
Lukemisestedirektiivi sallii korvausjärjestelmän päivittämisen ja laajentamiseen koskemaan 
myös uusia käyttömuotoja kuten suoratoistoa (mm. johdantokappale 14). Valtion tehtävä on 
suorittaa tekijöille korvaus vammaisille henkilöille tuotettavan palvelun sisällöstä. Korvausta 
ei jatkossakaan perittäisi suoraan edunsaajahenkilöiltä, jolloin korvausjärjestelmä olisi myös 
näiltä osin direktiivin mukainen. 
 
Lukemisestedirektiivin kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä eduskunnan sivistysvalio-
kunta totesi mietinnössään SiVM 7/2018 vp): ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toi-
menpiteisiin lain muuttamiseksi teknologianeutraalimmaksi siten, että oikeudenhaltijoiden oi-
keudet kohtuullisen korvauksen saamiseen teostensa käyttämisestä varmistetaan vastaamaan 
paremmin teosten tosiasiallista käyttöä. Hallituksen tulee seurata ja arvioida tiiviisti lain vai-
kutuksia edunsaajien ja oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa siitä selvitys sivistysvaliokun-
nalle keväällä 2021”. 
 
Sivistysvaliokunnan lausuman viesti on hyvin selkeä. Jotta voidaan tulevaisuudessakin varmis-
taa, ettei poikkeuksen soveltaminen ole ristiriidassa teoksen tai muun aineiston tavanomaisen 
hyödyntämisen kanssa, eikä se kohtuuttomasti haittaa oikeudenhaltijoiden oikeutettuja etuja, 
korvauksen piiriin kuuluvaa käyttöä on laajennettava teknologisen kehityksen ja käyttötapojen 
muuttumisen myötä. On myös tärkeää, ettei korvausoikeutta jatkossa kytketä tiettyyn teknolo-
gian mahdollistamaan tapaan saattaa teoksia edunsaajahenkilöiden saataville, vaan sen on tar-
koituksenmukaista muodoltaan yleinen ja eduskunnan edellyttämällä tavalla teknologia-
neutraali. 
 
Edellä kuvatuin perustein Sanasto esittää, että ehdotettu tekijänoikeuslain 17 b §:n 7 momentti 
muutetaan esimerkiksi muotoon: ”Tekijällä on oikeus saada korvaus valtuutetulta yhteisöltä, 
jos 1 momentin mukaisesti ääntä tallentamalla Suomessa valmistettu teoksen kappale levite-
tään, välitetään tai muuten saatetaan edunsaajahenkilöiden saataviin.” 
 
Valtion tulee turvata tekijöille tekijänoikeuden rajoitussäännöksen mukaisesta teosten käyttä-
misestä suoritettava korvaus. 
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Sanasto haluaa kiinnittää ministeriön huomiota myös siihen, että se osaltaan huolehtisi rajoi-
tussäännöksen edunsaajahenkilöpiirin pysymisestä lain sallimissa rajoissa. Tämä edellyttää 
ennen kaikkea alueella sovellettavien hyvien käytäntöjen luomista ja riittävää valvontaa. Sa-
nasto on lausunut erityisesti näistä seikoista aiemmissa lausunnoissaan, esimerkiksi 
11.9.2018 lausunnossa (https://www.sanasto.fi/wp-content/uploads/2018/09/Sanaston-lau-
sunto_HE922018_110918.pdf). 
 
 
 
Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 2020 
 
  
 
 
 
Anne Salomaa 
Toiminnanjohtaja 
 


