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Asia   Suomen tietokirjailijat ry:n lausunto ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-

tukseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston esteettömien 

kopioiden rajat ylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heik-

konäköisten tai muulla tavalla lukemisesteisten hyväksi COM(2016) 595 ja direktiiviksi 

tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista 

käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja tekijänoikeu-

den ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta COM(2016) 596 

Yleistä 

Suomen tietokirjailijat ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksista VIP-asetukseksi ja -direk-

tiiviksi. Suomen tietokirjailijat ry edistää suomalaista tietokirjallisuutta, valvoo tietokirjailijoiden 

tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja, tukee tietoteosten kirjoittajia sekä edistää jäsentensä 

ammattitaitoa ja ‐etiikkaa. Suomen tietokirjailijat ry on Suomen suurin kirjailijajärjestö, joka 

edustaa yli 3100 tieto‐ ja oppikirjailijaa.  

Tiivistelmä  

 Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä, että tiedon ja kulttuurin saavutettavuutta nä-

kövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään. 

 Saavutettavien teosten saatavuuden edistäminen tulee kuitenkin maksaa valtion toi-

mesta, sen ei tule olla tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden velvollisuus. 

 VIP-direktiivissä ei tule viedä tekijänoikeuden rajoituksia pidemmälle kuin mitä Marras-

keshin sopimuksessa edellytetään. Jäsenvaltioilla tulee olla oikeus määrätä rajoituksen 

rajoista ja maksettavista korvauksista Marrakeshin sopimuksen mukaisesti. 

 Direktiiviin ja asetukseen tulee lisätä säädös hyväksyttyjen yksiköiden hyväksymisestä 

ja/tai rekisteröimisestä. 

 Direktiiviin tulee lisätä hyväksyttyjen yksiköiden velvollisuuksista samanlaiset säännöt 

kuin asetuksessa, jotta voidaan ehkäistä väärinkäytöksiä mahdollisimman tehokkaasti. 
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Teosten saavutettavuus 

Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä, että näkövammaisten, heikkonäköisten tai muulla ta-

voin lukemisesteisten oikeutta saada käyttöönsä kirjallisia teoksia ja muuta aineistoa 

yhdenvertaisesti normaalinäköisten kanssa edistetään.  Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin 

sekä kulttuurin ja tiedon saavutettavuus on turvattava kaikille mahdollisimman tasapuolisesti. 

Esteettömyys ja saavutettavuus edistävät vammaisten itsenäistä elämää, sopeutumista yhteis-

kuntaan ja työelämään sekä täysimääräistä osallistumista toimintaan politiikan, talouden, 

sosiaaliturvan, kulttuurin ja yksilön oikeuksien alalla ilman syrjintää. Pidämme hienona kansain-

välisenä saavutuksena sitä, että Marraskeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden 

helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteisten hyväksi hyväksyttiin.  

 

Tekijänoikeuteen tehtävistä poikkeuksista ja rajoituksista 

Tekijänoikeuden peruslähtökohtana on tekijän yksinoikeus määrätä teoksensa käytöstä. Teosta 

saa lähtökohtaisesti käyttää ainoastaan tekijän luvalla ja siten kuin tekijä sallii. Tekijänoikeuteen 

voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin tehdä poikkeuksia ja rajoituksia joko käytännön tarpeiden 

tai painavien yhteiskunnallisten syiden vuoksi. Näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten oi-

keuksien toteuttamista ja edistämistä on pidettävä sellaisena painavana syy, jonka perusteella 

tekijänoikeuteen on hyväksyttävää tehdä poikkeuksia ja rajoituksia. Tekijänoikeuslakiin otetulla 

rajoituksella on lisätty vammaisten mahdollisuuksia käyttää eri teoslajeja ja edistetty lisäksi 

vammaisten tasa-arvoisuutta, perustuslain mukaista oikeutta ottaa vastaan tietoja sekä sivis-

tyksellisten perusoikeuksien toteutumista. 

 

Tekijänoikeuslakiin tehtävien rajoitusten ja poikkeusten tulee läpäistä ns. kolmen kohdan testi: 

ne saavat koskea vain määrättyjä erityistapauksia, eivät saa olla ristiriidassa teoksen tavanomai-

sen hyödyntämisen kanssa eivätkä ne saa kohtuuttomasti haitata oikeudenhaltijan oikeutettuja 

etuja. On tärkeää, että oikeudenmukainen tasapaino yhtäältä tekijöiden ja muiden oikeuden-

haltijoiden sekä toisaalta käyttäjien oikeuksien ja etujen välillä turvataan. Saavutettavien 

teosten lisääminen on toteutettava niin, että sillä poiketaan tekijöiden yksinoikeudesta ja teki-

jänoikeuden korkeasta suojan tasosta mahdollisimman vähän.  

 

VIP-direktiivi- ja asetusehdotus  

VIP-direktiiviehdotus sisältää ehdotukset Marrakeshin sopimuksen voimaansaattamiseksi EU:n 

alueella. VIP-asetusehdotuksessa puolestaan säädetään esteettömien kappaleiden rajat ylittä-

västä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä. 

Marrakeshin sopimuksen 4 artiklassa säädetään esteettömässä muodossa olevia jäljennöksiä 

koskevista rajoituksista ja poikkeuksista kansallisessa lainsäädännössä. Jäsenvaltioille säädetään 

velvollisuus säätää kansalliseen tekijänoikeuslainsäädäntöön tarvittava poikkeus tai rajoitus, 

jotta sopimuksenmukaiset oikeudet saadaan toteutettua. 4 artiklan 4 kohdan mukaan sopimus-

valtiot voivat kuitenkin rajoittaa oikeudet koskemaan vain teoksia, jotka eivät ole kyseisillä 

markkinoilla kaupallisesti saatavilla tietyssä esteettömässä muodossa edunsaajien kannalta 

kohtuullisin ehdoin. Lisäksi 4 artiklan 5 kohdan mukaan kansallisessa lainsäädännössä on pää-

tettävä siitä, kuuluvatko kyseiseen artiklaan perustuvat rajoitukset ja poikkeukset korvausten 

piiriin. Sopimuksessa on näin ollen jätetty sopimuspuolille liikkumavaraa rajoitusten ja poik-

keusten toteuttamiselle.  
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Direktiiviehdotuksen johdantokappaleessa 11 puolestaan todetaan, ettei jäsenvaltioilla tulisi 

olla oikeutta asettaa lisäehtoja direktiivin mukaiselle käytölle esimerkiksi korvausvelvollisuutta 

tai vaatimusta kaupallisen saatavuuden tarkastamisesta. Direktiiviehdotuksessa on siten menty 

pidemmälle kuin mitä Marraskeshin sopimuksessa on edellytetty. Suomen tietokirjailijat ry vas-

tustaa tällaisen laajennuksen tekemistä ja ehdottaa kyseisen johdantokappaleen poistamista 

kokonaan tai vähintään sen muokkaamista vastaamaan Marrakeshin sopimuksen 4 artiklan 4 ja 

5 kohtaa. Lisäksi varsinaiseen direktiivitekstiin tulisi lisätä artikla, jossa säädetään jäsenvaltiolle 

oikeus asettaa Marrakeshin sopimuksen mukaisia rajoituksia sekä määrätä oikeudesta korvauk-

seen direktiivinmukaisesta käytöstä. 

 

Näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten mahdollisuus päästä osallisiksi tiedosta ja kulttuu-

rista ei edellytä sitä, että he saavat tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun aineistoon 

omistusoikeuden. On riittävää, että teokset ovat saatavilla ja edunsaajahenkilöillä on pääsy nii-

hin. Ehdotetussa muodossaan direktiivissä tekijänoikeuteen tehtävä rajoitus ei läpäise kolmen 

kohdan testiä. Mikäli tekijöiltä evätään oikeus saada korvaus teostensa käytöstä kaikissa ta-

pauksissa, rajoituksen voidaan katsoa kohtuuttomasti haittaavan oikeutettuja etuja.  

Nykyinen tekijänoikeuslain (404/1961) 17 § säätelee teosten saattamista vammaisten käytettä-

väksi. Tekijänoikeuslain 17 § 4 momentissa tekijälle on säädetty oikeus korvaukseen kappaleen 

valmistamisesta myytäväksi ja teoksen välittämisestä vammaiselle siten, että tämän haltuun jää 

pysyvästi kappale teoksesta. Tämä olemassa oleva oikeus korvaukseen tulee voida jatkossakin 

säilyttää, joten direktiiviehdotusta on muutettava. 

Direktiivi- ja asetusehdotuksissa ’hyväksytyllä yksiköllä’ tarkoitetaan organisaatiota, joka tar-

joaa edunsaajahenkilöille palveluja koulutuksen, opettajakoulutuksen, yksilöllisesti mukautetun 

lukemisen tai tiedonsaannin alalla päätoimintanaan tai yhtenä päätoiminnoistaan tai yleis-

hyödyllisistä tehtävistään voittoa tavoittelemattomalta pohjalta. Hyväksytyn yksikön 

määritelmä on jokseenkin laaja eikä sen avulla voida yksiselitteisesti yksilöidä, mitkä tahot voi-

vat olla direktiivissä ja asetuksessa tarkoitettuja hyväksyttyjä yksiköitä. 

Hyväksyttyjä yksiköitä ei myöskään edellytetä hyväksyttäväksi tai rekisteröitäväksi eikä niistä 

edellytetä pidettävän minkäänlaista julkista rekisteriä tai muuta tietolähdettä. Pidämme tätä 

ongelmallisena. Direktiiviin ja asetukseen olisi kirjattava jonkinlainen velvoittava prosessi, jolla 

taataan se, että hyväksytyistä yksiköistä on saatavilla tarpeellinen tieto. Tämä palvelee niin 

edunsaajahenkilöitä, hyväksyttyjä yksiköitä kuin oikeudenhaltijoitakin. Tieto on erityisen tar-

peellinen myös siksi, että direktiiviehdotuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan edistämään 

esteettömässä muodossa olevien kappaleiden vaihtoa sisämarkkinoilla ja asetuksessa puoles-

taan säädetään kappaleiden vaihdosta EU:n ja kolmansien valtioiden välillä. 

Direktiiviehdotukseen ei ole kirjattu ollenkaan hyväksytyille yksiköille tarpeellisia velvollisuuk-

sia, joilla voidaan ehkäistä väärinkäytöksiä. Hyväksytyn yksikön tulisi varmistaa, että se:  

1) jakelee, välittää ja tarjoaa saataviin esteettömässä muodossa olevia kappaleita ainoastaan 

edunsaajahenkilöille tai muille hyväksytyille yksiköille; 

2) toteuttaa aiheelliset toimet, joilla ehkäistään esteettömässä muodossa olevien kappaleiden 

laitonta jäljentämistä, jakelua, välittämistä ja saataviin tarjoamista ja  
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3) osoittaa asianmukaista huolellisuutta ja pitää kirjaa käsittelemistään teoksista ja muista ai-

neistosta ja niiden esteettömässä muodossa olevista kappaleista. 

Esitämme, että nämä velvoitteet kirjataan direktiiviin samoin kuin ne on kirjattu VIP-asetuksen 

5 artiklaan. 

On tarpeellista varmistaa, ettei edunsaajahenkilöiden piiriä laajenneta liian laajaksi ja että vain 

ne henkilöt, joiden on vammansa takia välttämätöntä saada teoksia esteettömässä muodossa, 

voivat hyötyä rajoitussäännöksestä. Tätä kautta voidaan minimoida tekijöille ja muille oikeu-

denhaltijoille rajoituksen käytöstä aiheutuvaa haittaa. 

 

 

 

Helsingissä, 14.10.2016  

       
 Markku Löytönen      Jukka-Pekka Pietiäinen  

 Hallituksen puheenjohtaja      Toiminnanjohtaja   


