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vuonna 2005 perustettu Sanasto on 
valtakunnallinen kirjallisuuden alan 

tekijänoikeusjärjestö. 

Sanaston toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kirjallisuuden 
tekijöiden tekijänoikeuksia, valvoa kirjallisuuden käyttöä Suomes-
sa, edistää kotimaisen kirjallisuuden toimintaedellytyksiä sekä pa-
rantaa kirjallisuuden  alan tekijänoikeuksien tuntemusta. 

Sanasto on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka jäsenjärjestöjä ovat Suomen Kirjailijaliitto 
ry, Suomen tietokirjailijat ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Finlands svenska författareförening 
rf. Sanasto hallinnoi kirjallisuuden kollektiivisesta käytöstä kertyviä korvauksia sekä tilittää ne edelleen oikeu-
denomistajille, joiden teoksia on käytetty. Sanasto toimii myös kirjallisuuden alan keskeisenä palveluorgani-
saationa myöntäen käyttölupia edustamiensa tekijöiden teosten käyttöön.
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Toiminnanjohtajan 
katsaus

Viime vuodet ovat olleet kir-
jallisuuden alalla mielenkiin-
toista aikaa. Kustannusmaail-
man muutokset, digitaalisen 
kehityksen nopeus sekä toi-
mintaympäristön sirpaloitu-
minen ovat muokanneet kir-
jallisuuskenttää voimakkaasti. 
Kirjallisuuden tekijöiden on 
entistä haastavampaa hallita 
teostensa käyttöä ja saada toi-
meentulonsa luovasta työstä. 
Teknologian nopean kehityk-
sen myötä teosten käyttötavat 
moninaistuvat koko ajan. Yhä 
useammin keskitetty luparat-
kaisu on toimivin malli, jonka 
avulla voidaan turvata tekijöille 
taloudellinen korvaus teosten-
sa hyödyntämisestä.

Tekijänoikeuskeskustelussa 
unohdetaan usein luovan si-
sällön alkulähde eli tekijä. Te-
kijänoikeudet ovat, ja niiden 
tulee jatkossakin olla, kirjalli-
suuden tekijän toimeentulon 
peruskivi. Sitä ei saa murentaa. 
Tekijänoikeuksissa on nimensä 
mukaisesti kysymys tekijän oi-
keuksista: oikeudesta määrätä, 
missä, milloin ja missä muo-
dossa hänen luomiaan teoksia 
käytetään, miten ja kuka niitä 
levittää, sekä oikeudesta saa-
da teosten hyödyntämisestä 
asianmukainen korvaus.  

Vuosi 2011 oli Suomessa vaa-
livuosi, mikä tarkoitti uuden 
valtioneuvoston myötä myös 
uutta kulttuuriministeriä. Teki-
jöiden kannalta Vasemmistolii-
ton Paavo Arhinmäen ministe-
rikauden alku oli positiivinen: 
ministeri korosti vuoden aikana 
useissa yhteyksissä sisältöjen 
luomisen ja luovan työn mer-
kitystä. Kuten ministeri on itse 

todennut, tekijänoikeudet ovat osa luomisen edellytyksistä, 
sillä taidetta ei synny ilman toimeentuloa. Onkin mielenkiin-
toista nähdä, millä saralla kulttuuriministeri lähtee muutoksia 
toteuttamaan.  

PALVELUA TEKIJÖILLE JA KÄYTTÄJILLE

Sanaston vuosi 2011 sujui erinomaisesti. Sanaston asiakas-
määrä yli kaksinkertaistui vuoden aikana ja tekijänoikeuskor-
vausten tilitykset saatiin sujuvasti käyntiin. Tekijänoikeusjär-
jestön toiminnan perusta on riittävä edustavuus. Suuri kiitos 
kuuluukin kirjallisuuden tekijöille siitä, että he ovat ottaneet 
Sanaston omakseen ja suositelleet Sanaston asiakkuutta kol-
legoilleen. Mahdollisimman laajan valtakirjapohjan avulla 
voimme Sanastossa kehittää kirjallisuuden alan edunvalvon-
taa entistäkin paremmin. 

Toimintavuoden aikana myös yhä useammat teosten käyttä-
jätahot ovat löytäneet Sanaston. Erilaiset kirjallisuuden käyt-
tölupapyynnöt lisääntyivät vuoden aikana huomattavasti. 
Käyttäjien selkeä toive on ymmärrettävästi, että kirjallisuu-
den käyttöluvat olisi mahdollista saada keskitetysti yhdeltä 
taholta. Kollektiivisten lupien laatimisessa haasteena on kir-
jallisuuden käytön volyymien vähäisyys ja käyttötilanteiden 
moninaisuus. Sanastossa on tavoitteena laatia yleisimmin 
esiintyviä käyttötilanteita, kuten kirjallisuuden julkista esittä-
mistä, varten keskitettyjä luparatkaisuja. Selkeän lupamallin 
avulla käyttäjät saadaan paremmin tietoisiksi siitä, millaisiin 
käyttötilanteisiin luvat tulee pyytää ja tekijät saavat useam-
min korvauksen luomiensa sisältöjen hyödyntämisestä eri yh-
teyksissä.    

Toimintavuoden lopulla Sanasto hyväksyttiin hallinnoimaan 
tekijänoikeuslain 16 d § mukaista sopimuslisenssiä, joka mah-
dollistaa teosten käyttämisen lisenssin nojalla arkistoissa, kir-
jastoissa ja museoissa. Käytännössä tämä konkretisoituu Kan-
sallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa, jonka tavoitteena 
on saattaa suomalaisen kansallisperimän aineistot digitaali-
seen muotoon ja tuoda ne suuren yleisön saataville. On erit-
täin tärkeää, että arkistojen aarteet saadaan hyödyttämään 
suomalaista yhteiskuntaa sekä saatavuuden että aineistojen 
uudelleenkäytön kautta. Tässä kehityksessä Sanasto on ilolla 
mukana.

KORVAUSTA LAINAAMISESTA
Lainauskorvaus on suurin Sanaston tilittämistä tekijänoikeus-
korvauksista, ja sen merkitys kirjallisuuden tekijöille on suu-
ri. Tuntuukin käsittämättömältä, että teosten lainamääriin 
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toiminnanjohtaja

korvaus teostensa hyödyntämisestä. Myös 
kirjastolaitokselle sisällön tarjoavat tekijät 
– kirjailijat, runoilijat, tieto- ja oppikirjaili-
jat, kääntäjät – ansaitsevat riittävän korva-
uksen luomiensa teosten maksuttomasta 
hyödyntämisestä.

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

Vuoden aikana kävi viimeistään selväksi, 
että kirjallisuuden alan oman tekijänoike-
usjärjestön perustaminen on ollut kirjalli-
suuden tekijäjärjestöiltä erinomainen rat-
kaisu ja vahvistanut alan edunvalvontaa. 
Suomalaisten kirjallisuuden tekijöiden 
menestyminen ja heidän toimeentulon-
sa vahvistaminen ovat Sanaston kaiken 
toiminnan keskiössä. Seuraamme aktiivi-
sesti yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa 
kirjallisuuden alan kehitystä ja pyrimme 
ajamaan tekijöiden etua mahdollisimman 
hyvin ja tehokkaasti myös jatkossa. 

On erittäin tärkeää, että kirjallisuuden alan 
järjestöt tekevät yhteistyötä – on kyse sit-
ten vaikuttamistyöstä, lukemisen edistä-
misestä tai kirjastojen aseman puolusta-
misesta. 

Vain yhdessä toimimalla saamme muu-
toksia aikaan.

perustuvien korvausten maksaminen aloi-
tettiin Suomessa vasta vuonna 2007, kun 
muissa Pohjoismaissa vastaavat korvaukset 
ovat olleet käytössä jo 1900-luvun puolivä-
listä saakka. Suomi on selkeästi Pohjoismai-
den häntäpäässä myös lainauskorvausten 
tasossa, vaikka maamme lainamäärät ovat 
selvästi korkeimmat. 

Syksyllä 2011 Sanasto käynnisti Kirja elää 
–kampanjan, jonka tavoitteena on saada 
lainauskorvauksiin varattu määräraha koro-
tettua viipymättä vähintään 10 miljoonaan 
euroon sekä opetus- ja tutkimuskirjastoista 
tapahtuva lainaaminen mukaan korvauk-
sen piiriin. Kirjallisuuden tekijät olivat alusta 
asti tiiviisti mukana vaikuttamistyössä. Kym-
meniä kansanedustajia tavattaessa tämä 
havaittiin erittäin tärkeäksi. Viestimme otet-
tiin päättäjien parissa erinomaisesti vastaan 
ja kaikki eduskuntaryhmät pitivät asiantilan 
oikaisemista tärkeänä. 

Eduskuntakäsittelyn jälkeen vuodelle 2012 
budjetoituun lainauskorvaukseen saatiinkin 
20 prosentin korotus. Tämä on erinomainen 
alku kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. 
Erittäin tärkeä oli myös vuoden 2012 talous-
arvion yhteydessä annettu valtiovarainva-
liokunnan mietintö, jossa todetaan, että lai-
nauskorvauksiin varattu määräraha on ollut 
Suomessa koko ajan riittämättömällä tasol-
la. Valiokunta edellytti myös, että määrära-
ha tulee korottaa asteittain pohjoismaisesti 
vertailukelpoiselle tasolle sekä ottaa ope-
tus- ja tutkimuskirjastot lainauskorvauksen 
piiriin. 

Viime syksyn aikana tehtyyn vaikuttamis-
työhön voidaan olla tyytyväisiä, mutta 
työtä tavoitteiden saavuttamiseksi tulee 
ehdottomasti jatkaa. Suomalainen kirjas-
tolaitos on erinomainen ja maamme laina-
määrät ovat eurooppalaisessa vertailussa 
sekä asukaslukuun suhteutettuna huomat-
tavia. Tavoitetta tukee myös nykyiseen hal-
litusohjelmaan tehty kirjaus, jonka mukaan 
tekijöille tulee mahdollistaa kohtuullinen 

Toiminnanjohtajan 
katsaus
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Talous



SanaStolle tilitettyjen tekijänoikeuSkorvauSten yhteiSSumma oli vuonna 2011

2 764 717,04 €.

Talous
VuoSi 2011 oli SanaStolle taloudelliSeSti vakaa. merkittävin oSuuS toi-

mintavuoden tuotoiSta, 2 295 100 euroa,  kertyi opetuS- ja kulttuuri-
miniSteriön makSamiSta lainauSkorvauSmäärärahoiSta. tämän liSäkSi valtion 
erikoiSkirjaSto celia tilitti SanaStolle korvaukSia vuoden 2010 omakirjalai-
natoiminnaStaan läheS 299 625 euroa Sekä pakkoliSenSSin nojalla myydyiStä 
oppikirjoiSta kertyneitä tuottoja hieman alle 17 000 euroa. kirjalliSuuden 
alan teoSten käyttämiSeStä radioSSa ja televiSioSSa kertyi korvauStuottoja 
toimintavuoden aikana yhteenSä 151 393,83 euroa.

SanaSto Sijoittaa Saadut korvauStuotot perinnän ja tilittämiSen väliSekSi 
ajakSi. SijoituStoiminnan tavoitteena on ollut pääomien turvaaminen ja 

kohtuullinen tuotto. vuonna 2011 SanaSton rahoituStoiminnan korkotuo-
tot olivat yhteenSä noin 136 000 euroa. 

YhdiStykSen toiminnan kulut olivat toimintavuoden aikana yhteenSä n. 
460 000 euroa. merkittävin oSuuS kuluiSta kooStui henkilöStökuluiSta 

Sekä it-järjeStelmien kehitySkuStannukSiSta. SanaSton talouS peruStui teki-
jänoikeuSkorvaukSiSta pidätettäviin hallinnointikorvaukSiin Sekä varojen 
SijoituStoiminnaSta kertyviin korkotuottoihin. SanaSton jäSenjärjeStöjen 
vuoSimakSuja alennettiin tuntuvaSti toimintavuoden aikana. 



 Lainauskorvaus 2007

 Lainauskorvaus 2008

 Lainauskorvaus 2009

 Radio- ja tv-käyttö

 Omakirjalainat

 MYYDYT OPPIKIRJAT

 MUUT KORVAUKSET

tuotot 2011

tILITYKSEt 2011

yht. 2 764 717,04 €

yht. 3 028 344,82 €

Lainauskorvaus

Radio- ja tv-käyttö

Omakirjalainat

Myydyt oppikirjat

Muut korvaukset



TALOUS

Lainauskorvaus

Radio- ja tv-käyttö

Omakirjalainat

Myydyt oppikirjat

Muut korvaukset

sanasto tilittää tekijänoikeuskor-
vauksia kirjallisuuden tekijöille. 
Kaikki Sanaston tilittämät kor-   

vaukset ovat individuaalikorvauksia, 
mikä tarkoittaa sitä, että korvaukset tili-
tetään juuri niille tekijöille, joiden teoksia 
on käytetty.  Vuonna 2011 Sanaston te-
kijöille tilittämien korvausten yhteenlas-
kettu summa oli 3 028 344,82 euroa.

Lainauskorvausjärjestelmän merkit-
tävimmät kehityskulut tulevat ajoittu-
maan vuosiin 2010–2012. Sanaston 
hallituksen päätöksellä aiempien vuosi-
en lainauskorvaus- ja omakirjalainakor-
vausvaroista on tehty 20 % kuluvaraus. 
Sanaston toiminnan vuosittaiset kulut 
kohdistetaan eri määrärahavuosista 
tehtyihin kuluvarauksiin.  Korvausvaro-
jen vanhennuttua kolmen vuoden ku-
luessa ensitilityksestä tuloutetaan kulu-
varauksesta jäljellä oleva osuus tekijöille 
kunkin vuoden viimeisessä täydennys-
tilityksessä. Muiden tekijänoikeuskor-
vausten osalta kulupidätys oli vuonna 
2011 15 % .

Sanasto on hallinnoinut vuodesta 2007 
opetus- ja kulttuuriministeriön mak-
samaa lainauskorvausta kirjallisuuden 
tekstin tekijöille.  Korvausta maksetaan 
tekijöille kuntien ylläpitämistä yleisistä 
kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta. 
Tilitykset perustuvat lainauskorvaus-
ta hallinnoivien järjestöjen – Sanaston, 
Kopioston ja Teoston – yhdessä hankki-
maan lainausotantaan, joka kattaa noin 
10 % yleisten kirjastojen vuosittaisesta 
lainamäärästä. 

Sanaston lainauskorvaustuotot olivat 
toimintavuoden 2011 aikana 2 295 
100,00 euroa. Ministeriö on tilittänyt Sa-
nastolle viime vuosien aikana lainaus-

korvauksia takautuvasti vuodesta 2007. 
Takautuvien lainauskorvausten tilitys 
saatiin lainauskorvausjärjestelmän kehi-
tystöiden valmistuttua käyntiin vuonna 
2011, jonka aikana lainauskorvauksia 
vuosilta 2007–2009 tilitettiin tekijöille 
yhteensä 2 506 864,90 euroa. Tavoittee-
na on, että vuoden 2013 loppuun men-
nessä ensimmäinen tilitys vuosittaisesta 
määrärahasta tehdään vielä kyseisen 
vuoden aikana. 

Vuoden 2011 aikana lainauskorvauksia 
tilitettiin tekijöille 375 747,25 euroa vuo-
den 2007 määrärahasta, 1 032 072,83 
euroa vuoden 2008 lainauskorvaus-
määrärahasta ja 1 099 044,82 euroa vuo-
den 2009 määrärahasta. Korvauksia on 
maksettu tekijöille, jotka ovat rekisteröi-
neet teoksensa Sanaston hallinnoimaan 
lainauskorvausjärjestelmään. Sanaston 
lainauskorvausjärjestelmään rekisteröi-
tyi vuoden 2011 aikana 1156 tekijää ja 
järjestelmään oli vuoden lopussa rekis-
teröitynyt yhteensä 3460 kirjallisuuden 
tekijää. Myös järjestelmän kehitystyötä 
jatkettiin tiiviisti, ja loppuvuodesta 2011 
kansallisbibliografia Fennican teostieto-
kanta integroitiin osaksi lainauskorvaus-
järjestelmää. Fennica-työkalu antaa 
mahdollisuuden täydentää teosluette-
loa helposti ja luotettavasti. 

Sanasto tilittää lainauskorvausta kirjal-
lisuuden tekstin tekijöille, kuvantekijät 
taas saavat lainauskorvauksensa Kopios-
ton kautta. Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön maksamasta lainauskorvausmäärä-
rahasta erotetaan ensin musiikin osuus, 
joka oli vuonna 2011 10,06 %. Loppuosa 
määrärahasta jaetaan Sanaston ja Ko-
pioston kesken. Sanasto ja Kopioston 
neuvottelut lainauskorvausmäärärahan 
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TALOUS

jakamisesta kuvan ja tekstin kesken 
saatiin päätökseen keväällä 2011. Neu-
vottelutuloksen myötä lainauskorva-
usjärjestelmään kehitettiin vähennys-
mekanismi huomioimaan kuvituksen 
osuus lainauskorvausten jaossa tietyis-
sä teoslajeissa. Kuvavähennys otetaan 
käyttöön maaliskuussa 2012 vuoden 
2010 lainauskorvausmäärärahoja ensi 
kertaa tilitettäessä.

Sanasto on hallinnoinut vuodesta 
2010 lähtien tekijänoikeuslain 25 f §:n 
1 ja 3 momenttien mukaista sopimus-
lisenssiä, joka koskee kirjallisten teos-
ten käyttöä radiossa ja televisiossa. 
Vuonna 2011 Yleisradio tilitti Sanastol-
le televisio- ja radiokäyttökorvauksia 
yhteensä 151 393,83 euroa, joista tili-
tettiin toimintavuoden aikana tekijöille 
103 835,13 euroa. Kevään 2011 Sanas-
to kävi Yleisradion kanssa neuvotteluja 
Kirjailijat-sopimuksen uudistamisesta. 
Neuvottelut saatiin päätökseen kesäl-
lä 2011, ja uusi sopimus astui voimaan 
saman vuoden syyskuussa. 

Loppuvuodesta 2011 Sanasto solmi 
sopimuksen kirjallisuuden käytöstä 
internetpohjaisen Lasten oman radion 
kanssa. Sanasto kerää radiossa kirjalli-
suuden käytöstä kertyvät korvaukset 
ja tilittää ne tekijöille. Sopimus kattaa 
teosten suoran luennan, ja dramati-

soinneista esimerkiksi kuunnelmiksi 
sovitaan erikseen. Myös muiden radio- 
ja televisioyhtiöiden kanssa käytävien 
neuvotteluiden mahdollisuuksia selvi-
tettiin vuoden 2011 aikana.

Sanasto tilittää tekijöille korvauksia 
teosten käytöstä valtion erikoiskirjas-
to Celian omakirjalainajärjestelmässä. 
Vuonna 2011 Celia maksoi Sanastolle 
omakirjalainakorvauksia 299 624,00 
euroa vuoden 2010 lainoista. Vuoden 
2011 aikana Sanasto tilitti tekijöille Ce-
lian omakirjalainakorvauksia takautu-
vasti vuosilta 2006–2010 yhteensä 398 
781,93 euroa. 
 
Sanasto tilittää tekijöille korvauksia 
myös Celian myymistä oppikirjoista. 
Tekijänoikeuslain 17 § pakkolisenssi-
säännös mahdollistaa kirjallisten teos-
ten saattamisen näkövammaisten ja 
muiden lukemisesteisten käytettäväk-
si. Kyseisen lainkohdan nojalla tekijän 
tulee saada korvaus teostensa myyn-
nistä, koska hän ei voi kieltää teosten-
sa pakkolisenssin nojalla tapahtuvaa 
käyttöä. Vuonna 2011 Celia maksoi 
Sanastolle vuonna 2010 myydyistä  
oppikirjoista 16 944,46 euroa. Sanasto 
tilitti toimintavuoden aikana vuosilta 
2006–2010 kertyneitä korvauksia teki-
jöille yhteensä 17 422,11 euroa. 





Tekijänoikeus-
  tiedotus
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YkSi SanaSton peruStehtäviStä on ediStää kirjalliSuuden 
alan tekijöiden ja tekijänoikeukSien aSemaa yhteiSkun-
naSSa Sekä itSenäiSeSti että yhteiStyöSSä muiden tekijän-

oikeuSalan toimijoiden kanSSa. 

toimintavuoden aikana SanaSto jatkoi tekijänoikeudelliSen 
neuvonnan antamiSta kirjalliSuuden käyttöä koSkeviSSa ky-
SymykSiSSä Sekä tekijänoikeudelliSta tiedottamiSta erilaiSiSSa 
kulttuurialan tilaiSuukSiSSa.

myöS työtä, jonka tarkoitukSena on auttaa tekijää ja teoSten 
käyttäjää löytämään toiSenSa tekijänoikeudelliSten kySymyS-
ten ratkaiSemiSekSi ja käyttölupaSopimuSten SolmimiSekSi, on 
jatkettu aktiiviSeSti. 
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asiakkuudet

Kattava valtakirjaeduStuS on tekijänoikeuSjärjeStöjen 
toiminnan peruSta. SanaSto on kirjalliSuuden teki-
jöiden oma tekijänoikeuSjärjeStö, joka puoluStaa ja 

valvoo heidän oikeukSiaan. SanaSton aSiakkaakSi voi liittyä 
kuka tahanSa kirjalliSuuden alan tekijä, joka on julkaiSSut 
yhden kirjalliSen teokSen. SanaSto on avoin kaikille kirjal-
liSuuden tekijöille. tekijän ei SiiS tarvitSe olla SanaSton jä-
SenjärjeStöjen jäSen liittyäkSeen SanaSton aSiakkaakSi.

toimintavuoden aikana SanaSton aSiakaSmäärä kaSvoi 
voimakkaaSti. vuonna 2010 toteutettu aSiakkuuS-
SopimukSen uudiStuS oSoittautui onniStuneekSi, ja 

SanaSton aSiakaSmäärä lähti voimakkaaSeen kaSvuun uu-
diStetun SopimukSen myötä. alkuvuodeSta 2011 toteutetun 
SähköiSen SopimuSmahdolliSuuden myötä aSiakaSmäärä jat-
koi voimakaSta kaSvuaan, ja SanaSton kokonaiSaSiakaSmää-
rä yli kakSinkertaiStui vuoden 2011 aikana.



LAUSUNNOT
•	 lauSunto opetuS- ja kulttuuriminiSteriölle 

koSkien euroopan komiSSion kertomuSta teolliS- ja 
tekijänoikeukSien varmiStamiSeSta annetun direktiivin 
SoveltamiSeSta

•	 lauSunto opetuS- ja kulttuuriminiSteriölle koSkien 
euroopan komiSSion julkaiSemaa ehdotuSta euroopan 
parlamentin ja neuvoSton direktiivikSi orpojen teoSten 
tietyiStä SallituiSta käytöiStä

•	 lauSunto opetuS- ja kulttuuriminiSteriölle koSkien 
euroopan komiSSion teolliS- ja tekijänoikeuSStrategiaa 
koSkevaa tiedonantoa

•	 lauSunto eduSkunnan SiviStySvaliokunnalle 
lainauSkorvauSmäärärahoiSta

•	 lauSunto eduSkunnan valtiovarainvaliokunnan 
     SiviStyS- ja tiedejaoStolle lainauSkorvauSmäärärahoiSta

Vuonna 2011 annetut



SuomeSSa lainauSkorvaukSiin val-
tion budjetiSSa varattu määrära-
ha on huomattavaSti pienempi kuin 
muiSSa pohjoiSmaiSSa. eSimerkikSi 
tanSkaSSa määräraha on 22 mil-
joonaa euroa vuodeSSa – yli kuu-
Si kertaa Suurempi kuin SuomeSSa. 
aSiantilan korjaamiSekSi SanaSto 
päätti käynniStää yhdeSSä jäSenjär-
jeStöjenSä kanSSa kirja elää -kam-
panjan. kampanjan tavoitteena on 
Saada lainauSkorvaukSiin valtion 
budjetiSSa varattua määrärahaa 
korotettua pohjoiSmaiSeSti vertai-
lukelpoiSelle taSolle, vähintään 10 
miljoonaan euroon, ja tuoda myöS 
opetuS- ja tutkimuSkirjaStot mu-
kaan lainauSkorvaukSen piiriin.  

kampanjaan lähti mukaan kymmeniä 
suomalaisia eturivin kirjallisuuden teki-
jöitä, jotka kokoontuivat syksyllä yhteen 
pohtimaan kampanjan toteutusta ja lin-
jauksia. Julkisuuteen kampanja lansee-
rattiin virallisesti lokakuussa 2011, ja se sai 
runsaasti näkyvyyttä mediassa. Sanasto 
tapasi kampanjan puitteissa syksyllä 2011 
lähes kaikki eduskunnan sivistysvaliokun-
nan jäsenet, useita valtiovarainvaliokun-
nan sivistys- ja tiedejaoston jäseniä sekä 
kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön virkamie-
hiä. Päättäjiltä saatu palaute kampanjasta 
oli hyvin positiivista, ja vallitseva asiantila 
koettiin epäoikeudenmukaiseksi. Erityi-
sesti päähallituspuolue Kokoomus  osoit-

LAINOJA 
VUODESSA

MÄÄRÄRAHA 
VUODESSA 

€

KORVAUS
KÄYTÖSSÄ 
VUODESTA

TANSKA 75 milj. 22 milj. 1946

RUOTSI 90 milj. 14,7 milj. 1954

NORJA 40 milj. 12,5 milj. 1947

SUOMI 100 milj. 3,625 milj. 2007

www.kirjaelää.fi

Lainauskorvaukset Pohjoismaissa v. 2012

SuomeSSa korvaukSen ulkopuolella olevien opetuS- ja tutkimuSkirjaStojen vuoSittainen lainamäärä on 
n. 20 milj. lainaa. muiSSa maiSSa opetuS- ja tutkimuSkirjaStot ovat mukana lainaluvuiSSa ja korvaukSen 
piiriSSä. ruotSin määräraha SiSältää oSan Siellä jaettaviSta kirjalliSuuden harkinnanvaraiSiSta tuiSta.
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tautui asiassa aktiiviseksi: sivistysvaliokun-
nan puheenjohtaja Raija Vahasalo teki 
lainauskorvausmäärärahoista talousar-
vioaloitteen ja kansanedustaja Sari Sarko-
maa kirjallisen kysymyksen. 

eduSkunnan valtiovarainvaliokunnan 
antaessa mietintönsä vuoden 2012 ta-
lousarviosta valiokunta päätti korottaa 
lainauskorvausmäärärahaa 20 prosen-
tilla, eli hallituksen ehdottamasta 3,3 
miljoonasta eurosta 3,625 miljoonaan. 
Mietinnössä todettiin lainauskorvaus-
määrärahojen olleen riittämättömällä 
tasolla koko lainauskorvauksen olemas-
saolon ajan, ja että määräraha tulisi asteit-
tain nostaa pohjoismaisesti vertailukel-
poiselle tasolle. Mietinnössä kiinnitettiin 

myös voimakasta huomiota nykyisen lai-
nauskorvausjärjestelmän eriarvoistavaan 
kohteluun kirjallisuuden tekijöiden kes-
ken sekä kiirehdittiin opetus- ja tutkimus-
kirjastojen ottamista mukaan korvauksen 
piiriin. 

korotukSeSta huolimatta Suomen lai-
nauskorvausmääräraha on edelleen ai-
van liian alhainen, eikä tekijöille kuuluva 
oikeus saada kohtuullinen korvaus teos-
tensa lainaamisesta toteudu. Lainauskor-
vausmäärärahat ovat valtion budjettiin 
suhteuttaen pieniä summia – asian kor-
jaamisessa on kyse poliittisesta tahdosta. 
Vaikuttamistyö jatkuu aktiivisena myös 
vuonna 2012.

muun muaSSa anja Snellman, timo parvela, kjell 
weStö ja roSa meriläinen ovat mukana SanaSton 
kirja elää -kampanjaSSa.

kuvat:  Snellman ja weStö: katja löSönen/otava, parvela: 
veikko Somerpuro, meriläinen: heini lehväSlaiho/teoS

www.kirjaelää.fi



Sanasto teki toimintavuoden ai-
kana aktiivisesti yhteistyötä mui-
den suomalaisten kulttuurialan 

toimijoiden kanssa. Lainauskorvausta 
jakavien tekijänoikeusjärjestöjen – Sa-
naston, Kopioston ja Teoston – yhtei-
nen verkkosivusto Lainauskorvaus.fi 
julkaistiin syksyllä 2011. Sivustolta löy-
tyy yleistä tietoa lainauskorvauksesta 
ja se toimii ohjauskanavana järjestöjen 
omille kotisivuille.  

Toimintavuoden aikana Sanasto liittyi 
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvon-
takeskuksen (TTVK) jäseneksi. TTVK 
antaa neuvontaa yleisissä tekijänoike-
usasioissa, julkaisee tekijänoikeudellis-
ta tiedotusaineistoa sekä puuttuu tar-
vittaessa teosten laittomaan käyttöön. 
TTVK:lla on ollut aikaisemmin valvon-

nassaan lähinnä musiikin, elokuvien ja 
tietokonepelien alueet, joilla piratismia 
on onnistuneesti torjuttu. Sanaston jä-
senyyden myötä kirjallisuuden laitto-
man käytön valvontaa vertaisverkoissa 
ja muussa internetjakelussa on tehos-
tettu.

Sanasto oli mukana Luovan työn teki-
jät ja yrittäjät – LYHTY -projektissa myös 
vuonna 2011. LYHTY-projekti edustaa 
kattavasti suomalaista kulttuurialaa ja 
toimii aktiivisesti edistäen luovan alan 
tavoitteita mediassa ja päätöksente-
koelimissä. Lisäksi LYHTY pyrkii lisää-
mään yleistä tekijänoikeustietoisuutta 
yhteiskunnassa. Sanasto oli aktiivisesti 
mukana vuosittain järjestettävän teki-
jänoikeuspäivän suunnittelussa ja to-
teutuksessa. 

kotimainen ja 
kansaiNvälinen yhteistyö
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Sanasto osallistui toimintavuoden 
aikana aktiivisesti Tekijänoikeuden 
tiedotus- ja valvontakeskuksen Teki-
janoikeus.fi-sivuston uudistukseen. 
Sivuston tarkoituksena on palvel-
la kaikkia tekijänoikeustietoa etsiviä 
kansalaisia. Sivustolle tulee kattavat 
esittelyt suomalaisista tekijänoikeus-
järjestöistä, tietopankki, josta löytyy 
TTVK:n ja sen jäsenjärjestöjen mate-
riaalia, tekijähaastatteluja sekä laajalti 
tekijänoikeustietoutta. Sivusto avautui 
alkuvuodesta 2012.

Toimintavuoden aikana Sanasto liittyi 
Pro lastenkirjallisuus - Pro barnlittera-
turen ry -yhdistyksen jäseneksi. Pro 
lastenkirjallisuus on yhdistys, jonka 
tavoitteena on saada lastenkirjallisuu-

delle oma talo Helsinkiin. 

Yhteistyötä ulkomaisten kirjallisuuden 
alan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa 
jatkettiin toimintavuoden aikana Eri-
tyisesti pohjoismaisten sisarjärjestö-
jen kanssa yhteistyö on ollut tiivistä, 
ja neuvotteluja vastavuoroisuussopi-
musten solmimiseksi on käyty. 

Myös eurooppalaisia yhteistyösuh-
teita pyrittiin vahvistamaan toimin-
tavuoden aikana. Sanastossa tehtiin 
päätös hakea eurooppalaisen kirjailija-
järjestön, European Writers’ Councilin, 
associate-jäsenyyttä. Sanasto osallistui 
myös Belgiassa syyskuussa 2011 jär-
jestettyyn Public Lending Right -kon-
ferenssiin. ina. SanaSto osallistui myös www.lainauskorvaus.fi

www.kulttuuriuutiset.net
www.tekijanoikeus.fi

kotimainen ja 
kansaiNvälinen yhteistyö



Hallitus

SanaSton toimintaa ohjaa hallituS, johon kuuluu puheenjohtajan 
liSäkSi 4-8 varSinaiSta jäSentä varajäSenineen. 
vuoden 2011 aluSSa toimikautenSa aloittanut hallituS:

KARI
LEVOLA

Suomen 
Kirjailijaliitto ry

(varajäsen Timo Parvela)

JUHA
PIHLAJANIEMI

Suomen 
tietokirjailijat ry

(varajäsen Jukka-Pekka 
Pietiäinen)

JAAKKO
KANKAANPÄÄ

Suomen  kääntäjien
ja tulkkien liitto ry

(varajäsen Ari Penttilä)

JARKKO
TONTTI

Suomen 
Kirjailijaliitto ry

(varajäsen Suvi Oinonen)
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PAAVO 
AHONEN (PJ)

Suomen 
tietokirjailijat ry

MARY-ANN 
BÄCKSBACKA

Finlands svenska 
författareförening rf

(varajäsen Mårten Westö)
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SanaSto rY, SanaSto rf:n jäSenille

tilintarkastuskertomus

Olemme tilintarkastaneet Sanasto ry, Sanasto rf:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on 
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla 
tavalla järjestetty. 

tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto 
tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä 
olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toiminnanjohtaja syyllistyneet 
tekoon tai laiminlyöntiin., josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, 
taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen 
sisältyvistä luvuista ja niistä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu 
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen 
virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon 
sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan 
tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä 
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 
sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.  

LAUSUNTO

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Helsingissä 4. huhtikuuta 2012
KPMG OY AB

Minna Riihimäki
KHT



KirjalliSuuden teKijänoiKeuSjärjeStö

annanKatu 29 a, 7. KrS fi - 00100 helSinKi

p: +358 9 5629 3300  f: +358 9 5629 3322
info@SanaSto.fi | www.SanaSto.fi

www.facebooK.com/SanaSto


