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ASIANTUNTIJALAUSUNTO   

  

Sivistysvaliokunta 

SiV@eduskunta.fi   

    

                        

 

  
Asia   Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n  

muuttamisesta (HE 102/2016 vp) 
  

Yleistä Suomen tietokirjailijat ry kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityk-

sestä sekä mahdollisuudesta tulla kuulluksi sivistysvaliokunnassa. Suomen tietokirjailijat ry 

edistää suomalaista tietokirjallisuutta, valvoo tietokirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudel-

lisia etuja, tukee tietoteosten kirjoittajia sekä edistää jäsentensä ammattitaitoa ja ‐etiikkaa. 

Suomen tietokirjailijat ry on Suomen suurin kirjailijajärjestö, joka edustaa yli 3100 tieto‐ ja op‐

pikirjailijaa.  

 

Lausunnon ydinkohdat  

 

 Suomen tietokirjailijat ry kannattaa käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä: lainaus-

korvauksen laajentaminen opetus- ja tutkimuskirjastoihin tuo odotetun muutoksen 

vallitsevaan tilaan. 

 Ehdotetulla lakimuutoksella tieto- ja oppikirjailijat saatetaan yhdenvertaiseen asemaan 

muiden kirjallisuuslajien tekijöiden kanssa. 

 Korkeakoulukirjastoista lainataan runsaasti sellaisia teoksia, joita yleisistä kirjastoista 

lainataan vain vähän. Kyseisiä teoksia myös ostetaan vähän suhteessa lainamääriin. 

 Asianmukaisilla tekijänoikeustuloilla varmistetaan laadukkaan kotimaisen tieto- ja op-

pikirjallisuuden tekeminen tulevaisuudessakin sekä vaikutetaan laajemminkin 

positiivisesti työllisyyteen ja talouteen. 

 Tieto- ja oppikirjallisuudella on ollut ja on edelleen tärkeä merkitys suomalaisten sivis-

tyksessä, koulutuksessa ja osaamisessa. 

 

Tieto- ja oppikirjailijoiden asema lainauskorvausjärjestelmässä 

Lainauskorvausjärjestelmä perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2006 anta-

maan vuokraus- ja lainausdirektiiviin (2006/115/EY). Nykyisen tekijänoikeuslain (404/1961) 19 

§:n 4 momentin mukaan teoksen tekijällä on oikeus korvaukseen teoksensa kappaleiden lainaa-

misesta yleisölle. Tekijöillä ei ole oikeutta kieltää teostensa lainaamista, mutta heillä on oikeus 
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kohtuulliseen korvaukseen. Lainauskorvausjärjestelmän ulkopuolelle on kuitenkin rajattu tutki-

musta ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot, joista tehdään vuosittain noin 16 miljoonaa 

lainausta. 

 

Pidämme erittäin tärkeänä, että myös korkeakoulukirjastot otetaan nyt lainauskorvausjärjestel-

män piiriin hallituksen esityksen mukaisesti. Korkeakoulukirjastoissa on runsaasti sellaisia 

teoksia, joita myydään vähän, mutta lainataan runsaasti. Näiden teosten tekijät ovat tähän 

saakka jääneet pääsääntöisesti lainauskorvausjärjestelmän ulkopuolelle. Uudistuksella tieto- ja 

oppikirjailijat saatetaan yhdenvertaiseen asemaan muiden teoslajien tekijöiden kanssa ja näin 

toteutetaan tekijöiden oikeus tasapuoliseen kohteluun. Lakimuutos parantaa myös kirjallisuu-

den tekijöiden perustuslaissa turvattua omaisuudensuojaa. 

Tekijänoikeustulojen merkitys 

Lainauskorvaukset ovat tekijöille maksettavaa tekijänoikeuskorvausta. Haluamme painottaa te-

kijänoikeustulojen merkitystä sekä tekijöille että yhteiskunnalle laajemmin. Lainauskorvauksen 

ulottaminen korkeakoulukirjastoihin parantaa tieto- ja oppikirjailijoiden sekä tutkijoiden ase-

maa tilanteessa, jossa myynninmukaiset tekijänpalkkiot ja valokopioinnista maksettavat 

tekijänoikeuskorvaukset laskevat.  

Tekijänoikeustulot motivoivat kotimaisia tieto- ja oppikirjallisuuden tekijöitä tekemään laaduk-

kaita teoksia tulevaisuudessakin. Mikäli kotimaiset tekijät eivät tee oppikirjoja korkeakouluihin, 

vaarana on, että ulkomaiset teokset valtaavat alaa liiaksi. Kotimaisten kurssikirjojen saatavuu-

den takaaminen on erittäin tärkeää kotimaisen sivistyksen ja osaamispääoman säilyttämiseksi 

ja kehittämiseksi.  

Luovan työn tekijöiden toimeentulon takaaminen ei hyödytä vain tekijöitä itseään vaan se myös 

luo pidempiä arvoketjuja: kirjailijoiden työ toimii pohjana arvoketjuissa, joihin kuuluvat muun 

muassa kustantamot, kääntäjät, kirjapainot, jakelijat, kirjakaupat, kirjastot, tv- ja elokuvatuot-

tajat sekä teatterit. Tekijänoikeustuloilla on siten laajempikin työllisyyttä ja taloudellista 

aktiviteettia edistävä vaikutus. 

Lain voimaantulo 

Pidämme tärkeänä, että ehdotettu lakimuutos tulee voimaan mahdollisimman pian ja viimeis-

tään 1.1.2017. Lainauskorvausjärjestelmä on ollut Suomessa olemassa vuodesta 2006 saakka. 

Tarve laajentaa järjestelmä koskemaan myös opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevia kirjastoja 

on ollut esillä aivan alusta saakka (esimerkiksi SiVM 15/2006). Tästä syystä on erittäin tärkeää, 

että tilanteen korjaava lakimuutos saadaan voimaan mahdollisimman pian.   

 

Helsingissä, 16.9.2016  

      
Jukka-Pekka Pietiäinen  

Toiminnanjohtaja   


