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Tervetuloa oppikirjailijoiden joukkoon!

Tässä julkaisussa kerromme lyhyesti asioista, joista oppikirjan tekijän tulisi huolehtia heti mate-
riaalin tekoprosessin alussa. Niillä turvataan itselle ja ryhmälle onnistunut luova työskentelyvaihe ja 
lopulta myös korvaus tehdystä työstä.

Oppimateriaalin tekemiselle on leimallista alkuvaiheen uusien innovaatioiden herättämä kiihkeä työ-
halu ja työn suuri määrä. Uuden haasteen edessä saattavat unohtua kirjalliset sopimukset oikeuksista 
ja velvollisuuksista sekä työhön liittyvät järjestely- ja tulonjakokysymykset. Korvaukset oppikirja-
työstä tulevat usein vasta erilaisia osia sisältävän materiaalin valmistuttua ja alkuvaiheessa kysymyk-
set rahasta tuntuvat siten kaukaisilta. Kaikilla tekijöillä ei ole onnea saada tukijakseen ja ohjaajak-
seen kokenutta ja asiantuntevaa kustannustoimittajaa, joka huolehtisi myös tekijöiden eduista. Siksi 
onkin tärkeää, että tekijäryhmän jäsenet itse pitävät huolta perusasioista.

Kun keskustelet ja sovit tämän julkaisun esittelemistä asioista ja käytännön työvaiheista heti työ-
prosessin alussa, autat sekä tekijäkumppaneitasi että kustantajaasi matkalla kohti onnistunutta oppi-
materiaalikokonaisuutta. Pitkällä kokemuksella tämän kirjoittajat toteavat, että asioista on helpointa 
sopia heti työprosessin alussa. Kaikissa vaiheissa saat tarvitessasi neuvoja ja apua Suomen tietokir-
jailijat ry:ltä. 

Menestystä uudelle oppimateriaaliprojektille!

Sirpa Wass, varapuheenjohtaja
Suomen tietokirjailijat ry

Työryhmän jäsenet
oppikirjailijat Eeva-Liisa Ryhänen ja Sirpa Wass
lakimies Juha Pihlajaniemi

Työryhmän tavoitteena oli kirjoittaa tämän hetken uusi ohjeistus ja yhdistää eri aikoina tehdyt aiheeseen liittyvät 
kirjoitukset. Kiitämme aiemmin asiaa pohtineita oppikirjailijoita Matti Leinosta ja Paula Moilasta.

Toukokuu 2009

Hallituskatu 2 B, 3. krs, 00170 Helsinki  I  puh. (09) 4542 250
www.suomentietokirjailijat.fi
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Kustannussopimuksista

Oppikirja vai tietokirja?

Yleinen tietokirja käsittelee asiantuntijan tai asiantun-
tijoiden näkemystä tieteenalan kysymyksistä. Tietokir-
jan laajuus ja sisältö ovat tietokirjailijan harkittavissa 
ja usein alue rajautuu tekijän tutkimuskiinnostuksen 
mukaan. 

Oppikirja noudattaa valtakunnan tai opetuksen jär-
jestäjän laatimaa opetussuunnitelmaa. Sen sisältö on 
osin määrätty etukäteen ja oppikirjailijat käyttävät tie-
totaitoaan muodostaakseen opetussuunnitelmien mää-
räämästä aineksesta loogisia ja oppimista helpottavia 
kokonaisuuksia. 

Tietokirjailija voi kirjoittaa teoksensa yksin, oppi-
kirjoista lähes kaikki tehdään nykyään työryhmissä.

Tietokirjallisuuden voi jakaa esimerkiksi seuraavasti:

Tutkimuskirjallisuus
▪ väitöskirjat
▪ monografiat
▪ tieteelliset sarjat
▪ aikakauskirjat
▪ artikkelikirjat 
▪ tieteelliset lehdet
▪ tieteelliset juhlakirjat
▪ tutkimusraportit
▪ sähköiset julkaisut

Hakuteokset
▪ tietosanakirjat
▪ sanakirjat
▪ bibliografiat
▪ matrikkelit
▪ henkilöhakemistot
▪ kronikat
▪ kalenterit
▪ kartastot
▪ käsikirjat
▪ tilastot
▪ sähköiset hakuteokset

Oppaat
▪ käyttöoppaat
▪ harrasteoppaat
▪ keittokirjat
▪ matkaoppaat
▪ ICT-oppaat
▪ rakennusoppaat
▪ talousoppaat
▪ lakioppaat
▪ työskentelyoppaat
▪ terveysoppaat
▪ kielioppaat
▪ sähköiset oppaat

Oppimateriaalit
▪ oppikirjat
▪ opettajanoppaat 
▪ tehtäväkirjat
▪ ratkaisukirjat 
▪ koekysymyskirjat
▪ sähköiset oppi-
materiaalit

Yleinen 
tietokirjallisuus
▪ tietokirjat
▪ tiedekirjat
▪ historiateokset
▪ luontokirjat
▪ matkakirjat
▪ elämäkerrat
▪ taidekirjat
▪ kuvateokset

Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
▪ tietokirjat
▪ hakuteokset
▪ oppaat
▪ kuvakirjat

Mielipidekirjallisuus
▪ esseet
▪ mielipidekirjat
▪ muistelmat
▪ uskonnolliset kirjat
▪ elämänviisauskirjat

Oppikirjasopimuksista

Sopimus on tekijän tai tekijöiden ja kustantajan väli-
nen kirjallinen, yhteistyössä tehty päätös kummankin 
osapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Oppikirjailijan kustannussopimusten piiriin kuulu-
vat muun muassa:

▪ oppikirjat
▪ opettajanoppaat
▪ tehtäväkirjat
▪ ratkaisukirjat
▪ koekysymyskirjat
▪ antologiat
▪ erilliset tehtävät tai tehtäväsarjat eri oppimis-
ympäristöissä
▪ aiemmin painetun materiaalin siirtäminen digi-
taaliseen muotoon
▪ materiaalista tehtävät käännökset
▪ erillisen koulutusmateriaalin tekeminen markki-
noinnin tarpeisiin
▪ uudistettaviin painoksiin tehtävät muutokset 

Sopimuksen solmimisen ajankohta

Solmi kirjallinen sopimus mahdollisimman aikaisin 
työskentelyprosessin alussa. Älä luota suullisessa kes-
kustelussa esiin tulleisiin suuntaa antaviin lausumiin. 
Näin varmistat työstäsi itsellesi korvauksen. Samalla 
kustantaja varmistaa prosessin kulun ja tuotanto-oi-
keutensa materiaaliin, jonka sitoudut tekemään. 

Ryhmän työvelvollisuudet on hyvä jakaa etukäteen, 
koska tämä vaikuttaa sopimukseen palkkionjaosta. 
Jos etukäteen tehty suunnitelma osoittautuu epärealis-
tiseksi tai mahdottomaksi, pitää sopimuksen muutta-
minen olla mahdollista. Varmista, että sopimusta voi-
daan korjata ja päivittää palkkion jakautumisen osalta. 
Tekijöiden välinen prosenttijako voidaan myös sopia 
prosessin lopussa, jos työmäärää on vaikea kartoittaa 
etukäteen.

Älä allekirjoita sopimusta lukematta sitä huolellises-
ti läpi. Älä tee sopimuksia, jos sinulle tulee sellainen 
tunne, että kustantajalla ei vielä ole selvää hanketta, 
rahoitusta ja hankesuunnitelmaa. 

Heti aluksi kannattaa hahmottaa myös se, kuinka laa-
jaa projektia kustantaja kaavailee. Onko kyse yhdestä 
kirjasta, kirjan ja sen lisämateriaalin yhdistelmästä vai 
koko perusopetuksen kattavasta sarjasta? Jos kyse on 
vuosia jatkuvasta sarjasta, on hyvä pohtia, kuinka mo-
neen osaan mukanaoloasi toivotaan ja kuinka moneen 
vuoteen itselläsi on mahdollisuus sitoutua. 

Usein samalla kustannussopimuksella luovutetaan 
kustantajalle optio myös sähköisen materiaalin teke-
miseen. Jos kustantaja haluaa myöhemmin käyttää 
oikeuttaan, laaditaan sähköisestä tuotteesta erillinen 
sopimus. Sähköisen materiaalin osalta on tärkeää sel-
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vittää kustantajan kanssa, kuinka tekijänpalkkio muo-
dostuu. Muista, että kirjailijalla ei ole oikeutta julkais-
ta sopimuksen alaista, itse tekemäänsä materiaalia 
esimerkiksi omilla verkkosivuillaan, jos tästä ei ole 
sovittu kustantajan kanssa.

Oppikirjasopimusten erityispiirteet

Kun teet kustannussopimuksia, huomaa, että seuraa-
vista seikoista pitää myös sopia:

Kuinka laajoja julkaisuoikeuksia sopimus koskee
Tee kaikista julkaisumuodoista oma erillinen so-
pimuksensa tai sovi niistä samassa sopimuksessa 
erikseen. Esimerkiksi sähköiseen materiaaliin so-
veltuvat tekijänpalkkion perusteet ovat erilaiset 
kuin painettujen teosten perusteet.

Tekijänpalkkio ja sen määrä
Huolehdi siitä, että palkkio on kohtuullisessa suh-
teessa tehtyyn työhön. Myös oheismateriaalista tu-
lee saada kohtuullinen korvaus.

Kilpailukieltolauseke
Sopimuksissa käytetään usein lauseketta, joka syn-
nyttää tekijälle laajemman kilpailukiellon kuin se 
olisi tekijänoikeuslain mukaan. Lauseke kieltää 
tekijää julkaisemasta sellaista materiaalia, joka 
kilpailee sopimuksen kohteena olevan oppimate-
riaalin kanssa. Joissain tilanteissa tämä voi johtaa 
kohtuuttomiin tilanteisiin tekijän kannalta. Kustan-
tajan kanssa on syytä selvittää lausekkeen tulkinta 
ja varmistaa, ettei se estä oppikirjailijaa hyötymästä 
taloudellisesti asiantuntijakirjoittajuudestaan. Lau-
sekkeen sisältö kannattaa kirjoittaa mahdollisim-
man selkeästi myös kirjalliseen sopimukseen,  jotta 
myöhemmiltä tulkintatilanteilta vältytään.

Osallistuminen kustantajan järjestämiin tapahtumiin
Sovi tarkasti osallistumisvelvollisuutesi markki-
nointiin ja osallistumistasi vaativien markkinoin-
tikertojen määrä. Samalla kannattaa sopia tilai-
suuksien aiheuttamien kulujen korvaamisesta. Jos 
markkinointi on asiakaskunnan koulutusta, tulee 
esiintyjän saada esiintymis- tai koulutuspalkkio.

Uudet painokset ja päivitykset
Tavallinen päivitys ja virheiden korjaus kuuluvat 
tekijälle. Jos teoksen päivitys osoittautuu erityisen 
suuritöiseksi, siitä on saatava eri korvaus.

Vapaakappaleiden määrä
Sovi etukäteen vapaakappaleiden määrä. Ensipai-
noksesta se on tavallisesti viisi ja myöhemmistä 
kolme tekijäryhmän kullekin jäsenelle.

Oikeuksien edelleenluovutus
Älä salli oikeuksien edelleenluovutusta, jos kustan-
taja ei esitä tälle erittäin painavia perusteita. Teki-
jälle on tärkeää säilyttää kontrolli teoksensa hyö-
dyntämiseen ja hyödyntäjiin.

Kohtuuton sopimuksen purku
Jos projekti jostain syystä keskeytyy kustantajas-
ta johtuvasta syystä, jo tehdystä työstä tulee saada 
kohtuullinen korvaus. Jos kustantaja haluaa lunas-
taa tehdyn materiaalin, sopimuksen on sisällettävä 
korvauksen määritysperusteet.

Oppikirjojen kustannussopimusten ongelmissa auttaa 
Suomen tietokirjailijat ry:n lakimies. 

Muita sopimussisältöjä

Sopimuksissa sovitaan muistakin tekijälle tärkeistä 
seikoista, jotka vaikuttavat tekijänpalkkion lopulli-
seen määrään.

Kulut, jotka saattavat vähentää tekijänpalkkiota:
▪ ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavan mate-
riaalin korvaukset
▪ vieraista teksteistä maksettavat korvaukset.
Kyseisten kustannusten tulisi jakautua tasaisemmin 
sekä kustantajan että tekijän vastattaviksi. Kustan-
tajan tulisi osallistua kustannuksiin erityisesti sil-
loin, kun asiantuntijoilta hankittua materiaalia tai 
ulkopuolisia lainauksia on paljon tai niitä on otettu 
teokseen kustantajan aloitteesta.

Kulut, jotka eivät kuulu tekijän maksettavaksi:
▪ Jos tekijäryhmä tai yksittäinen tekijä osallistuu 
kuvittamiseen ja kielenhuoltoon, niistä pitäisi sopia 
eri korvaus.
▪ Tekijän kirjoittamiseen liittyvien menojen kor-
vaukset, esimerkiksi sijaiskulut, virkavapaudet, ko-
kousten aikaiset ateriat, luennot, matkat, yöpymiset 
ja tarvittavat käsikirjat ovat myös sovittavia ja teki-
jälle erikseen korvattavia.

Kulut, jotka ovat erikseen korvattavia ja sovittavia:
▪ korvaukset kirjaprojektiin liittyvistä lisämateriaa-
leista (esimerkiksi opettajanoppaan liitteet, mark-
kinoinnin käyttöön tehtävät materiaalit, sähköisten 
alustojen tehtävät)
▪ korvaukset tekijöiden omista työläistä kuvasuun-
nitelmista, monimutkaisista mallikuvista, kuvien 
tarkastamisesta, valokuvista, jne.
▪ korvaus, jos kirjailija oikolukee sarjan sellaisia 
osia, joissa hän ei ole itse tekijänä.
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Korvaustasoista

Oppikirjan tekijöiden palkkio on joko kertakorvaus 
tai rojaltiperusteinen prosenttiosuus kirjojen myynti-
tuloista. 

Kertakorvausta neuvoteltaessa on otettava huo-
mioon muun muassa tekijöiden työmäärä ja teoksesta 
saatava tuotto.

Prosenttiosuus lasketaan kertomalla kustantajan 
saama ”puhdas tulo” tekijänpalkkioprosentilla. Kus-
tantajan saama puhdas tulo saadaan vähentämällä 
kirjan vähittäismyyntihinnasta kirjakaupan alennus ja 
kahdeksan prosentin arvonlisävero.

Prosenttiosuuden suuruus on kustantajan kanssa 
neuvoteltava asia. Viime vuosina keskimääräiset kor-
vaukset oppikirjailijoille ovat olleet:

▪ peruskoulu: vähintään 16 % verottomasta myynti-
hinnasta tekijäryhmälle
▪ lukio: vähintään 16 % verottomasta myyntihin-
nasta tekijäryhmälle 
▪ ammatillinen koulutus: 21 % verottomasta myynti-
hinnasta tekijäryhmälle.

Suomen tietokirjailijat ry:n tavoitetaso ja pyrkimys 
on saada nostettua tekijöiden osuutta peruskoulun ja 
lukion materiaalin osalta vähintään 18 prosenttiin ja 
muiden tieto- ja oppikirjojen osalta yli 20 prosenttiin. 
Tämä edellyttää tekijöiden yhteisrintamaa vaatimuk-
sen tueksi.

Sähköisen materiaalin osalta tilanne on vaihteleva. 
Nimekkäät tekijät ovat neuvotelleet itselleen huomat-
tavan suuria kertakorvauksia, ja toisaalta kirjasarjo-
jen yhteydessä tehtävää materiaalia on jopa teetetty 
ilmaiseksi tai käytetty sähköisen materiaalin osana 
ilman tekijöiden lupaa. E-kirjojen osalta korvauksen 
tulisi olla suurempi kuin painetuissa kirjoissa, kos-
ka kustantajalle aiheutuvat kustannukset sähköisestä 
materiaalista ovat vähäisemmät kuin painetusta mate-
riaalista.

Sähköisestä materiaalista maksettavien korvaus-
ten osalta käytännöt ovat vasta muotoutumassa. Tästä 

johtuen tekijöiden on oltava erityisen tarkkana sopi-
muksia solmiessaan. Erityisesti sähköisen materiaalin 
osalta on selvitettävä ehdotetun korvauksen laskenta-
perusteet.

Ryhmän työnjako vaikuttaa olennaisesti sopimus-
neuvotteluissa tekijänpalkkion jakautumiseen. Neu-
votteluissa on sovittava se, miten eri tavoin jakautu-
nut varsinainen kirjoitustyö korvataan.

Kustannusmaailmasta

Ryhmän syntyminen

Oppikirjan tekijät ovat usein kustantajan kutsumia. 
Kustantajilla on tiedossaan asiantuntijoita, joita he ha-
luavat käyttää tulevassa projektissaan. Neuvotteluissa 
tekijäryhmä lopullisesti sovitaan ja materiaalin tuotta-
minen käynnistyy. Toisaalta oppikirjan kehittämisestä 
kiinnostunut voi hyvin itsekin tarjoutua kustantajalle 
tekijäksi. Kustantajille voi lähettää myös valmiita op-
pikirjojen käsikirjoituksia tai niiden luonnoksia, joita 
voidaan ottaa tuotantoon. 

Samasta aiheesta kiinnostuneita asiantuntijoita voi 
kumpikin osapuoli löytää erilaisista asiantuntijarekis-
tereistä, joita julkaisevat esimerkiksi aineopettajien ja 
yliopistotutkijoiden järjestöt sekä monet aatteelliset 
yhdistykset. Myös Suomen tietokirjailijat ry:llä on 
oma asiantuntijarekisterinsä.

Oppikirjanteon prosessin alkaessa

Tekijäryhmässä on useimmiten 3–5 jäsentä. Suurem-
pi ryhmäkoko aiheuttaa helposti käytännön ongelmia 
esimerkiksi yhteisten työaikojen löytämiseksi. Muis-
ta: mitä suurempi tekijäryhmä, sitä pienempi osuus te-
kijänpalkkioista. Toisaalta yksin tai parina työskente-
ly voi muodostua raskaaksi ja suunnata tuotteen liian 
pienelle kohderyhmälle. 

Työn 
jakomallit:

Työn tasajaon malli Päätoimittajamalli

Erimääräiset työpanokset Erityisten töiden ohjaaminen jollekin ryhmän jäsenelle
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Yleensä vuosikausia kestävän työn kannalta on 
eduksi ryhmän jäsenten kohtuullinen maantieteellinen 
läheisyys. Yhdessä pidetyt ideointipalaverit ja työko-
koukset ovat tärkeitä ryhmän yhteisten tavoitteiden ja 
menetelmien hioutumisen kannalta.

Ihanteellinen ryhmä on monin tavoin tasapuolinen. 
Sukupuolten tasa-arvoon kannattaa ainakin pyrkiä. 
Ryhmän jäsenten kyvyt vaihtelevat: yksi saattaa olla 
taitava kirjoittaja, toinen ideoija ja edelläkävijä, kol-
mannella on visuaalista lahjakkuutta jne. Tätä on hyvä 
ajatella jo silloin, kun ryhmän toimintatapaa suunni-
tellaan ja korvauksien jakautumista pohditaan.

Oppikirjaryhmässä on oltava käytännön opettajia, 
mutta tutkijan tai asiantuntijan näkökulma on hyväksi, 
jotta tieteenalan prioriteetit ja lähestymistavat tulevat 
esitetyiksi laadukkaasti. Alalla tunnetun toimijan nimi 
saattaa lisätä myyntiä, vaikka hänen panoksensa itse 
kirjoittamistyössä jäisi vähäiseksi.

Tekijäryhmän toiminta

Kustantajalla ja tekijällä on oppikirjan tekoprosessissa 
omat roolinsa. Isot kustantajat ottavat vetovastuun tuo-
tannosta, jolloin tekijä voi keskittyä luovaan osuuteen, 
materiaalin tuottamiseen. Tällöin ryhmän harteilta pu-
toaa pääosin huoli kirjan painoasuun saattamisesta, 
painamisesta, markkinoinnista ja myynnistä. 

Joskus toimittaja saattaa osallistua tekijäryhmään 
myös tekijän roolissa. Sovi kustannustoimittajan ja 
tekijöiden vastuut ja velvollisuudet. Vaikka kaikkea 
ei kirjattaisi varsinaiseen kustannussopimukseen, on 
hyvä tehdä yhteisistä päätöksistä muistio vastaisen 
varalle.

Asioita, joista ryhmän täytyy sopia ryhmän sisäisel-
lä sopimuksella, ovat seuraavat:

Ryhmän työnjako
Työ voidaan painottaa monella tavalla. Tällaisia 
ovat esimerkiksi työn tasajaon malli, päätoimitta-
jamalli, erimääräiset työpanokset sekä erityisten 
töiden, kuten markkinoinnin ohjaaminen jollekin 
ryhmän jäsenelle. (ks. s. 5)

Ryhmänvetäjä
Ryhmänvetäjä ohjaa ryhmän sisäistä työskente-
lyä, hoitaa käytännön asioita ja pitää yhteyttä kus-
tantajaan ja kustannustoimittajaan. Vetäjällä olisi 
hyvä olla vankka tietotaito oppikirjan tekemisestä 
ja kykyä ohjata ryhmän työskentelyä. Ryhmänve-
täjän työ on huomioitava päätettäessä palkkioista. 
Aloittelijatkin ovat tehneet menestyneitä oppikir-
joja, mutta kokemus helpottaa prosessia. Ryhmän 
sisäistä roolijakoa olennaisempi asia on, että ryh-
mä koostuu aihetta tuntevista ja kiinnostuneista, 
kohtuullisen hyvin kirjoittavista, omatahtoisista ja 

samalla neuvottelu- ja sovittelutaitoisista ihmisistä. 
Ryhmänvetäjän tehtävästä kannattaa sopia etukä-
teen. Käytännössä kokouksia johtaa usein kustan-
nustoimittaja.

Osallistuminen tuotteen markkinointiin 
Usein oppikirjailijat osallistuvat tuotteen markki-
nointiin. Selvitä mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa, mitä tekijöiltä markkinoin osalta odotetaan 
ja sovi markkinointiin osallistuvien korvaukset.

Miten vältetään hankaluuksia?

Tutustuminen työryhmän jäseniin
Jotta prosessi sujuisi riidatta, toimittajan ja ryhmän 
jäsenten on hyvä tutustua toisiinsa ennen varsinai-
sen kirjoitustyön alkamista. Ryhmä voi kartoittaa 
kunkin näkemyksiä omasta elämäntilanteestaan, 
aikaisempia kokemuksia kirjoittamistyöstä ja ar-
vioita selviytyä alullaan olevasta urakasta. Samalla 
on mahdollista kartoittaa ryhmän jäsenten erityis-
taitoja roolijaon pohjaksi. Kukin voi myös arvioida 
omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan tiiviisti toimi-
van ryhmän jäsenenä. 

Joillakin kustantajilla on uusille työryhmille 
tarkoitettuja opaskirjasia. Niissä selvitetään muun 
muassa kirjan syntymisen vaiheet, kustantajan vaa-
timukset käsikirjoituksen ja aikataulun suhteen, pe-
rustiedot kustannussopimuksista ja korvaukset ryh-
mätyön edellyttämistä kokousmatkoista ja muista 
kuluista. Saatavana on myös kirjoittamista koske-
via opaskirjoja. Näihin materiaaleihin tutustuminen 
helpottaa ryhmän työn alkuvaiheita. Kustantajat 
voivat lisäksi järjestää koulutustilaisuuksia uusille 
tekijöille. 

Valmistautuminen muutoksiin työryhmässä
Sovi etukäteen, mitä tehdään, jos joku jäsenistä ei 
halua jatkaa tai kykene jatkamaan työtään ryhmäs-
sä. Tähän olisi hyvä varautua sopimalla kirjallisesti 
siitä, millaisia toimia ja taloudellisia seuraamuksia 
eroamisesta aiheutuu. Sovi, miten ratkaistaan eron-
neen jäsenen osuus tekijänpalkkioista ja uusittujen 
painosten palkkioista. Valmistaudu myös tilantee-
seen, jossa pitää sopia ryhmään tulleen uuden jä-
senen palkkio-osuus työstä, jonka perustan muu 
ryhmä on jo luonut. 

Sopiminen kokeilupainoksista
Niin sanottu kokeilupainos ja kirjan mahdollinen 
koulukokeilu on syytä sopia. Tekijöiden itsen-
sä ohella mukaan olisi hyvä saada muita opettajia 
kokeilemaan kirjaa omissa kouluissaan. Kokeilu-
painokset synnyttävät yleensä varsin hedelmälli-
siä ajatuksia siitä, millä tavalla parantaa syntyvää 
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kirjaa. Kaikkia oppikirjoja ei enää kokeilla, mutta 
jos kustantajalla on kokeiluun mahdollisuus, sovi 
etukäteen korvaukset mahdollisesta kokeilusta ja 
lausunnon pyytämisestä.

Pysyminen sovituissa aikatauluissa
Erityisen tärkeää on sopia tuotannon aikataulusta. 
Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että aikatau-
lu ja tapaamiset rytmitetään niin, että kaikki tekijät 
ehtivät työstää osansa. Kustantajalla on oma tuotan-
toaikataulunsa, joka saattaa olla kireä. Materiaalin 
työstäminen vie useimmiten aikaa enemmän kuin 
alun perin on luultu. Prosessin kuluessa alkuperäi-
siä suunnitelmia usein muutetaan, mihin kannattaa 
varata aikaa.

Materiaalin käsikirjoituksen valmistumisaika 
kirjataan kustannussopimukseen. 

Pidä kiinni sovituista aikatauluista! Huolehdi 
siitä, että yhdessä tehty ja sopimukseen kirjattu ai-
kataulu on jaettu käytännön työtä ajatellen kyllin 
pieniin osatavoitteisiin ja niiden aikataulut on kir-
jattu esimerkiksi ryhmän sisäiseen sopimukseen.

Hyvä oppikirjakustantaja

Monien tekijäryhmien mielipiteistä muodostuu kuva 
hyvästä kustantajasta. Hyvä kustantaja

▪ palkkaa asiantuntevat toimittajat, jotka hallitse-
vat koko tuotantoprosessin,
▪ laatii kustannussopimuksen riittävän aikaisessa 
vaiheessa,
▪ neuvottelee tekijöiden kanssa asiallisesti kustan-
nussopimuksen sisällöstä,
▪ antaa aikaa ideoiden kypsyttelyyn,
▪ pitää huolta tekijöistään,
▪ kunnioittaa kutsumiensa asiantuntijoiden näke-
myksiä,
▪ kohtelee ryhmän jäseniä tasa-arvoisesti,
▪ ei järjestä ilta- eikä lauantaikokouksia,
▪ hoitaa teokselle kielenhuollon,
▪ selvittää tekijöilleen kustannusprosessin, 
oikeudet ja velvollisuudet ja prosessin budjetin,
▪ selvittää tekijöille etukäteen kustantajan mah-
dollisuudet tukea oppikirjaprosessia esimerkiksi 
apurahoilla ja
▪ päättää projektin asiallisesti ja järjestää projektin 
lopettajaiset.

Kustannussopimusten sanastoa

Arvonlisäveroton myyntitulo

Myyntitulolla tarkoitetaan kirjakaupan tai muun vä-
hittäismyyjän kustantajalle maksamaa hintaa, joka on 
noin 60 % teoksen vähittäismyyntihinnasta. Kustanta-
jan omassa suoramyynnissä ja kirjanäyttelyssä myyn-
titulo on asiakkaan maksama veroton hinta.

Edelleenluovutusoikeus

Tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. 
Tekijänoikeuslain 28 §:n pääsäännön mukaan se, jolle 
tekijänoikeus on luovutettu, ei saa luovuttaa oikeutta 
edelleen kolmannelle osapuolelle, ellei kustannusso-
pimuksessa ole sovittu toisin. Poikkeuksen tähän muo-
dostavat liikkeenluovutukset. Oikeudet voivat siirtyä 
kolmannelle osapuolelle esimerkiksi kustannusyhtiöi-
den fuusioiden yhteydessä.

Kustannussopimuksissa on lisääntyvässä määrin 
pykäliä, joiden mukaan kustantajalle siirtyy rajaton 
tekijänoikeuksien edelleenluovutusoikeus. Tekijän ei 
tule luovuttaa tätä oikeutta kustantajalle, ellei sillä on 
jokin perusteltu tarkoitus. Tekijälle on usein tärkeää 
säilyttää kontakti teoksensa oikeuksiin ja määrätä sii-
tä, mikä taho niitä hyödyntää.

Force majeure eli ylivoimainen este

Force majeure eli ylivoimainen este on sopimusosa-
puolen poikkeuksellisissa olosuhteissa vastuusta va-
pauttava ylivoimainen este. Tällaisia poikkeuksellisia 
esteitä voivat olla esimerkiksi maanjäristys, sota tai 
lakko.

Kopiosto ry

Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esittävien tai-
teilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Voittoa ta-
voittelemattomana järjestönä Kopiosto myöntää teos-
ten käyttölupia ja tilittää perityt korvaukset teosten 
tekijöille tai heidän edustajilleen. Kopioston keräämiä 
valokopiointikorvauksia jaetaan apurahoina tekijöille. 
Kopiosto myös tiedottaa tekijänoikeudesta ja opastaa 
teosten käyttäjiä. 

Vuonna 1978 perustetulla Kopiostolla on 44 jäsen-
järjestöä, jotka toimivat laajasti kulttuurin ja viestin-
nän eri alueilla. 

Lisätietoja: www.kopiosto.fi

Kuvasuunnitelma

Oppikirjantekijät osallistuvat usein kuvasuunnitelman 
tekemiseen. Monissa tapauksissa tekijä suunnittelee 
kuvituksen asemoinnin sekä opastaa kuvittajaa asi-
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antuntemuksellaan erilaisten kuvien ja kuvasarjojen 
sisällön asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Kustantaja 
vastaa kuvituksesta aiheutuvista kustannuksista.

Käännösoikeudet

Kustannussopimusta solmittaessa on tarpeellista har-
kita, kannattaako kustantajalle luovuttaa myös oikeus 
välittää teoksen käännösoikeuksia. Kustantajilla on 
usein omien kontaktiensa avulla paras mahdollisuus 
onnistua käännösoikeuksien edelleen välittämisessä. 
Tekijä voi luonnollisesti säilyttää myös itsellään oi-
keuden luovuttaa teoksen käännösoikeuksia kolman-
nelle osapuolelle. 

Kustannussopimuksessa ei niin haluttaessa tarvitse 
sopia mitään teoksen käännösoikeuksista. Silloin oi-
keus käännösoikeuksien edelleen luovuttamiseen on 
pääsäännön mukaisesti tekijällä. Tietyissä poikkeus-
tapauksissa voi olla myös perusteltua sopia, että te-
kijällä ja kustantajalla on rinnakkainen oikeus sopia 
käännösoikeuksien edelleen luovuttamisesta.

Materiaalinhankintasopimus

Kustannussopimusten rinnalle tai niiden sijaan on kus-
tantajien toimesta otettu myös niin sanottuja materiaa-
lin- tai aineistonhankintasopimuksia. Tällaisia sopi-
muksia käytetään varsinkin kustantajien maksullisten 
sähköisten oppimisympäristöjen yhteydessä, jolloin 
kustantajan rooli myytävän tuotteen valmistamisessa 
on tavallista oppikirjaa merkittävämpi ja yksittäisen 
tekijän osuus tuotekokonaisuudesta verrattain pieni. 
Tällaisilla sopimuksilla kustantaja hankkii itselleen 
kaikki oikeudet materiaaliin. 

Tekijän kannalta on tärkeää varmistaa, että palkkio 
ja sen maksutapa vastaavat luovutuksen luonnetta. 
Luovuttaahan tekijä nyt ikään kuin enemmän kuin 
luovuttaessaan pelkän kustannusoikeuden. Materiaa-
linhankintasopimusta ei tule käyttää muissa kuin niis-
sä yhteyksissä, joissa se on edellä mainitulla tavalla 
perusteltua. Perinteiseen kirjan tai sähköisen materiaa-
lin kustantamiseen materiaalinhankintasopimuksia ei 
tule käyttää.

Painatustodistus

Tekijän kannalta on olennaista tietää, kuinka monta 
kappaletta teosta on painettu. Tällöin tekijä voi seu-
rata, että tekijänpalkkio tilitetään hänelle jokaisesta 
myydystä teoskappaleesta. 

Kustantaja on tekijänoikeuslain 35 §:n nojalla vel-
vollinen toimittamaan tekijälle kirjapainon tai teoksen 
muun monistajan todistuksen valmistettujen kappa-
leiden määrästä. Selvyyden vuoksi maininta painoto-
distuksen toimittamisesta voi olla hyvä kirjata myös 
kustannussopimukseen.

Sanasto ry

Sanasto ry on valtakunnallinen kirjailijoiden ja kääntä-
jien tekijänoikeuksia hallinnoiva tekijänoikeusjärjes-
tö. Aatteellisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää, 
valvoa ja hallinnoida kirjoittajien tekijänoikeuslakiin 
perustuvia oikeuksia Suomessa ja ulkomailla. Sanasto 
edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 3 000 tekijää.

Kirjallisuuden alan tekijät ja muut oikeudenomis-
tajat voivat käynnistää teoksiinsa liittyvien tekijänoi-
keuksien hallinnoinnin solmimalla Sanasto-sopimuk-
sen. 

Lisätietoja: www.sanasto.fi

Tekijänpalkkion ennakko

Tietty osa tekijänpalkkiosta maksetaan tekijälle usein 
ennakkona. 

Tekijänoikeuslaki ei edellytä ennakon maksamista. 
Suomen tietokirjailijat ry suosittelee, että sopimuksen 
allekirjoituksen yhteydessä maksettaisiin neljäsosa ja 
käsikirjoituksen luovutuksen yhteydessä tai viimeis-
tään kirjan ilmestyessä toinen neljäsosa teoksen en-
simmäisen painoksen arvioidusta tekijänpalkkiosta.

Ennakko sovitaan usein vähennettäväksi teoksen 
myynnin mukaan kertyvästä tekijänpalkkiosta. Mikäli 
ennakon vähentämisestä ei sovita, voidaan ennakko 
katsoa korvaukseksi kirjan tekemisestä ja tämän lisäk-
si tulee lyhentämättömänä suoritettavaksi sopimuk-
sessa sovittu tekijänpalkkio.

Jos kirjan myynnin mukaan laskettava tekijänpalk-
kio ei ylitä maksetun ennakon määrää, tekijä saa pitää 
ennakkona saamansa palkkion. Tekijä saa pitää saa-
mansa ennakon myös siinä tapauksessa, että kustanta-
ja ei jostakin syystä julkaisekaan teosta.

Yksinomainen oikeus

Kustantajalle luovutetaan kustannussopimuksilla ta-
vallisesti yksinomainen oikeus valmistaa teoksesta 
kappaleita ja saattaa niitä yleisön saataviin. Termi ”yk-
sinomainen” tarkoittaa toiset poissulkevaa oikeutta. 
Kenelläkään muulla ei ole oikeutta em. käyttötapoihin 
kustantajan yksinomaisen oikeuden ollessa voimassa.

Tietoa kustannussopimuksista on myös Suomen tie-
tokirjailijat ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.suo-
mentietokirjailijat.fi.


