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Asia Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 

laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lukemisestedirektiivin kansallinen voimaansaattami-
nen) 

 
 
Yleistä Suomen tietokirjailijat ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. Yhdistys edistää 

suomalaista tietokirjallisuutta, valvoo tietokirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia 
etuja, tukee tietoteosten kirjoittajia sekä edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -etiikkaa. Suo-
men tietokirjailijat ry on Suomen suurin kirjailijajärjestö, joka edustaa yli 3 100 tieto- ja oppi-
kirjailijaa. 

 
 
Tiivistelmä 

• Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä, että teosten saatavuutta näkövammaisille ja 
muille lukemisesteisille soveltuvassa muodossa edistetään. Samalla on kuitenkin tur-
vattava myös tekijöiden oikeudet. 

• Teosten saatavuuden edistäminen tulee rahoittaa valtion toimesta. Kustannusten ei 
tule olla tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden velvollisuus. 

• Tekijöiden korvausoikeus tulee ulottaa koskemaan kirjallisten teosten nykyisiä käyt-
tötapoja. Yleisin tapa toimittaa teos edunsaajahenkilölle on nykyään verkon kautta 
tapahtua suoratoisto. Korvausoikeus tulee laajentaa koskemaan myös suoratoistoa.  

• Oikeudenhaltijoiden näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että rajoitussäännöksen 
nojalla tuotetut julkaisut tulevat vain edunsaajahenkilöiden käyttöön, jotta vältetään 
markkinahäiriöt kehittymässä olevilla e-kirja- ja äänikirjamarkkinoilla.  

• Valtuutettujen yhteisöjen toiminnan valvontaa varten tulee olla laissa nimetty taho 
ja velvoitteiden laiminlyönneistä tulee olla lakiin kirjatut seuraamukset.  
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Ehdotetun lainsäädännön tavoitteet 
 

Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä, että näkövammaisten, heikkonäköisten tai muulla 
tavalla lukemisesteisten oikeutta saada käyttöönsä kirjallisia teoksia ja muuta aineistoa edis-
tetään. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetuin tavoin julkaistujen teosten saataville saat-
tamista lukemisesteisille edunsaajahenkilöille helpotetaan. Tämän kannatettavan tavoitteen 
toteuttamisessa tulee kuitenkin samalla turvata tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden oikeudet, 
eikä lukemisesteisille tuotettavien palveluiden kustannusten tule jäädä tekijöiden ja muiden 
oikeudenhaltijoiden maksettavaksi. 

 
Teosten käyttötavat ja korvausjärjestelmä 
 

Nykyistä korvausjärjestelmää, jossa korvauksia maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että 
edunsaajahenkilön haltuun jää pysyvästi kappale teoksesta, ei hallituksen esitysluonnoksessa 
esitetä muutettavaksi. Korvauksia ei näin ollen maksettaisi jatkossa suoratoistosta, joka on 
nykyään yleisin tapa saattaa esimerkiksi äänikirja edunsaajahenkilön saataviin. Tämä on oi-
keudenhaltijoiden kannalta selkeä epäkohta ja johtaa oikeudenhaltijoiden saamien korvaus-
ten pienenemiseen käyttötapojen muuttuessa. Tekijänoikeuskorvaukset ovat keskeinen osa 
tekijöiden tulonmuodostusta. 

Tekijöiden kannalta on tärkeää, että tekijä saa teoksensa tekijänoikeuslain rajoitussäännök-
sen perusteella tapahtuvasta käytöstä korvauksen. Teoskappaleiden valmistamista saavutet-
tavassa muodossa koskevat säännökset ovat pakottavaa oikeutta, eikä tekijällä tai muulla oi-
keudenhaltijalla ole näin ollen mahdollisuutta sopia asiasta toisin. Nykyinen sääntely oikeut-
taa tekijän saamaan korvausta rajoitussäännöksen mukaisesta käytöstä vain siinä tapaukses-
sa, että teoksesta jää pysyvästi kappale edunsaajahenkilölle. Korvausoikeuden rajoittaminen 
koskemaan vain pysyvästi edunsaajahenkilöille jääviä teoskappaleita ei vastaa kirjallisten te-
osten nykyisiä käyttötapoja.  

Yleisin tapa saattaa esimerkiksi äänikirja edunsaajahenkilön saataviin on nykyään tietoverkon 
kautta tapahtuva suoratoisto. Aineiston toimittaminen edunsaajahenkilölle pysyvässä muo-
dossa, esimerkiksi cd-levynä, on vähentynyt reilusti muun muassa kustannussyistä, kun kirjo-
ja saavutettavassa muodossa tuottava Celia on kohdistanut suurimman osan resursseistaan 
suoratoistolla tarjottavien palveluiden kehittämiseen. Fyysisten teoskappaleiden käyttö tulee 
jatkossakin todennäköisesti yhä vähenemään suoratoistopalveluiden yleistyessä. Tekijöiden 
kannalta on selkeä epäkohta, että heidän korvausoikeutensa on sidottu osittain jo vanhentu-
neeseen julkaisuformaattiin, minkä seurauksena nykyisenlainen korvausjärjestelmä tulee 
käytännössä lähitulevaisuudessa merkityksettömäksi. Näillä perusteilla Suomen tietokirjaili-
jat ry katsoo, että korvausoikeuden laajentaminen koskemaan myös suoratoistoa on perus-
teltua tekijöiden oikeutettujen etujen kannalta. Lukemisestedirektiivistä johtuvaa estettä 
korvausoikeuden laajentamiselle ei ole, vaan direktiivi sallii korvausjärjestelmän päivittämi-
sen ja laajentamisen suoratoistoon.  
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Valtuutettujen yhteisöjen ja teosten rajoitussäännöksen mukaisen käytön valvonta 
 

Hallituksen esitysluonnoksessa valtuutettujen yhteisöjen piiri jätetään avoimeksi, mikä on 
omiaan vaikeuttamaan myös teosten rajoitussäännöksen mukaisen käytön valvontaa. Kehit-
tymässä olevat e-kirja- ja äänikirjamarkkinat ovat Suomessa pienet ja siten alttiit häiriöille. 
Kielteisiä vaikutuksia kaupallisten e-kirja- ja äänikirjamarkkinoiden kehittymiselle voi aiheu-
tua myös voittoa tavoittelemattoman, ei-kaupallisen tahon harjoittamasta toiminnasta.  

Edunsaajahenkilöillä on rajoitussäännöksen nojalla valmistettu äänikirjatuotanto rajoitukset-
ta ja ilmaiseksi käytössään. Edunsaajahenkilöiltä ei vaadita todistusta lukemisesteestä, mikä 
jättää tilaa väärinkäytöksille. Jos rajoitussäännöksen mukaiset e-kirjat- ja äänikirjat päätyvät 
muiden kuin edunhaltijahenkilöiden käyttöön, seurauksena voi olla häiriöitä kehittyvillä kau-
pallisilla markkinoilla. 

Hallituksen esitysluonnoksessa asetetaan valtuutettujen yhteisöjen velvollisuudeksi varmis-
taa, että teoskappaleita valmistetaan ja levitetään ainoastaan edunsaajahenkilöille tai muille 
valtuutetuille yhteisöille. Valtuutetun yhteisön on myös ehkäistävä saavutettavassa muodos-
sa olevien kappaleiden luvatonta valmistamista, levitystä, yleisölle välittämistä ja yleisön saa-
taviin asettamista. On hyvä, että valtuutettujen yhteisöjen velvollisuudet on kirjattu selkeästi 
lakiin, mutta lisäksi olisi tärkeää, että laissa säädettäisiin myös velvoitteiden noudattamisen 
valvonnasta ja nimettäisiin valvonnasta vastaava taho. Velvoitteiden laiminlyönnistä tulisi 
myös olla lainsäädännössä määrätyt seuraamukset. Nämä toimenpiteet ovat tarpeen teosten 
rajoitussäännöksen mukaisen käytön takaamiseksi ja markkinahäiriöiden estämiseksi. 
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