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Sanasto on kirjallisuuden tekijöiden perustama tekijän-
oikeusjärjestö. Huomioimme tekijöiden edun kaikessa 
toiminnassamme ja palvelemme monin tavoin:  
tilitämme korvauksia erilaisista kirjallisuuden käyttö-
tilanteista, valvomme tekijöiden oikeuksia, toimimme 
edunvalvojana ja neuvomme tekijänoikeuteen liittyvis-
sä kysymyksissä. 

TEKIJÄT

Tarjoamme käyttäjille toimivia ratkaisuja kirjallisuuden 
luvalliseen käyttöön monenlaisissa tilanteissa. Uskomme, 
että toimivat luvat ja kohtuulliset korvaukset ovat paras 
keino edistää tekijänoikeuksia. Sanaston käyttölupien 
hyödyntäminen on teko suomalaisen kirjallisuuden 
puolesta, sillä käyttökorvaukset tilitetään juuri niille 
tekijöille, joiden teoksia on käytetty. 

KÄYTTÄJÄT

Edunvalvontaa tarvitaan digitaalisessa toiminta-
ympäristössä entistäkin enemmän. Myös tekijän-
oikeuksien merkitys korostuu entisestään. Yhteis-
kunnallisen vaikuttamisemme tavoitteena on taata,  
että tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa tekijöiden  
oikeuksia ja mahdollistaa luovan työn tekemisen ja  
sillä elämisen.   
 

EDUN- 
VALVONTA

MITÄ TEEMME
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Meille on tärkeää, että: 
Tekijän ja teoksen asema luovan alan  
arvoketjun alkulähteenä tunnustetaan.

Tekijänoikeus antaa luovan työn  
tekijälle mahdollisuuden elää työllään.

Tekijä saa asianmukaisen korvauksen  
teostensa hyödyntämisestä.

 Kirjallisuuden käyttöön on olemassa  
toimivia luparatkaisuja.

Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Sanasto on..
avoin

Avoimuus tarkoittaa meille läpinäkyvyyttä, jakamista ja 
yhteistyötä. Jaamme tietoa toiminnastamme ja  

keskustelemme asioista avoimesti.

aktiivinen
Suhtaudumme tulevaisuuteen avarakatseisesti ja etsimme  
uusia, kirjallisuuden alaa parhaiten palvelevia ratkaisuja.  
Toimimme tehokkaasti ja huomioimme asiakkaidemme  

ja sidosryhmiemme tarpeet.

asiantunteva
Sanasto on asiantunteva tekijänoikeusjärjestö ja oman  

toiminta-alueensa erityisosaaja. Asiantuntevuus on meille 
hyvää ammattitaitoa ja jatkuvaa oppimista.
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Toiminnanjohtajan katsaus

Vuosi 2015 oli Sanastossa hyvin aktii-
vinen. Toimintamme keskiössä oli toi-
mintavuonna strategisten tavoitteidem-
me edistäminen: lainauskorvauksia 
koskeva vaikuttamistyö, valtakirjapoh-
jan ja asiakasmäärän kasvattaminen, 
kirjallisuuden tekijöiden tekijänoike-
ustietoisuuden parantaminen, kerää-
miemme tekijänoikeuskorvausten 
määrän kasvattaminen sekä niiden 
mahdollisimman tehokas tilittäminen 
ja henkilöstön kehittäminen. Monet 
toimintastrategiamme tavoitteista ovat 
toteutuneet ennakoitua nopeammin. 
Tämä mahdollistaa entistäkin tehok-
kaamman työn suomalaisten kirjal-
lisuuden tekijöiden hyväksi. Kaiken 

toimintamme ytimessä on kirjallisuu-
den tekijän menestyminen ja oikeus 
palkkaan luovasta työstä. 
 Tekijä ja teos ovat luovan alan 
arvoketjun alkulähde: se, mistä kaikki 
alan menestystarinat saavat alkunsa. 
Tekijänoikeuden perimmäinen tar-
koitus on antaa luovan työn tekijälle 
mahdollisuus elää työllään. Luova ala 
ja luova talous perustuvat osaamisen 
ja luovan työn tekijöiden ammattitai-
don ja potentiaalin täysimääräiseen 
hyödyntämiseen. Kirjallisuus ja muut 
luovat alat voivatkin tuoda Suomeen 
paljon kaivattua talouskasvua, työtä ja 
hyvinvointia. Kasvua ei kuitenkaan voi 
syntyä, mikäli tekijöiden ammattitai-

Anne Salomaa (OTM) on johtanut  
Sanastoa vuodesta 2010. 

SalomaanAnne
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toa ei tunnisteta ja siitä ei olla valmiita 
korvaamaan asianmukaisesti.

Sisältömarkkinat ovat käyneet hyvin 
lyhyessä ajassa läpi valtavan murrok-
sen ja tekninen kehitys on ollut hui-
maa. Kenellekään alan toimijalle ei ole 
eduksi, että tekijät unohdetaan sisältö-
jen alkuperäisinä luojina. Digitaalisella 
markkinalla teosten hyödyntäminen 
on yhä moninaisempaa. Toisaalta tek-
ninen kehitys mahdollistaa myös sen, 
että luovan työn arvo tunnustetaan  
ja korvaus suoritetaan  
aina, kun  
toisen 
luomaa  
sisältöä  
hyödyn- 
netään.  
Myös kuluttajien  
tekijänoikeustietämystä  
tulee edelleen vahvistaa.  
Me kaikki haluamme laadukkaita luo-
via sisältöjä myös jatkossa. Uskon, että 
laadukkaista luovista sisällöistä ollaan 
valmiita maksamaan myös internetissä. 
Kun kaikilla osapuolilla on tahtoa, löy-
tyvät myös keinot, joilla varmistetaan 
myös tekijöille asianmukainen korvaus 
heidän luomiensa sisältöjen hyödyntä-
misestä. 

Digitaalisten kanavien ohella kirjalli-
suuden alalla myös perinteiset ansain-
takeinot ovat tärkeitä. Toimintavuoden 

aikana vaikutimme erityisesti lainaus-
korvausmäärärahan tasoon ja ope-
tus- ja tutkimuskirjastojen tuomiseen 
lainauskorvauksen piiriin. Molemmat 
tavoitteemme etenivät toimintavuoden 
aikana: lainauskorvaus kaksinkertaistui 
vuonna 2015 yli 8 miljoonaan euroon ja 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
kirjastoista tapahtuvan lainaamisen 
tuominen korvauksen piiriin eteni  
opetus- ja kulttuuriministeriössä.  
Teemme kaikkemme, jotta tavoitteet 
saadaan täysimääräisesti maaliin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaikille kirjallisuuden tekijöille asian-
mukainen korvaus teostensa lainaami-
sesta, riippumatta siitä mistä kirjastosta 
lainaaminen tapahtuu. 

Vuosi 2015 oli myös Sanaston kym-
menes toimintavuosi. Näiden vuosien 
aikana olemme saaneet aikaan paljon, 
ja uskallan väittää, että Sanasto on vah-
vistanut suomalaisten kirjallisuuden 
tekijöiden tekijänoikeudellista edun-
valvontaa merkittävästi. Me edistämme 
väsymättä tekijöiden asemaa, mutta
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” Kun kaikilla osapuolilla on tahtoa, 
löytyvät myös keinot, joilla taataan 
tekijöille asianmukainen korvaus 

heidän luomiensa sisältöjen 
hyödyntämisestä. ”
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tarvitsemme myös teitä mukaan 
työhön. Kannustamme tarkkuuteen 
sopimuksia solmittaessa ja rohkeuteen 
pyytää luovasta työstä korvaus. Juhla-
vuotemme kunniaksi Sanaston hallitus 
päätti myöntää historian ensimmäisen 
Sanasto-palkinnon suomalaisen kirjalli-
suuskentän legendalle, rakastetulle  
Kirsi Kunnakselle hänen väsymättö-
mästä työstään kirjallisuuden tekijöi-
den hyväksi. On tärkeää, että tekijä 
pyytää ja saa asianmukaisen korvauk-
sen luomiensa teosten hyödyntämises-
tä eri yhteyksissä. 

Vuonna 2016 Euroopan unionin kol-
lektiivihallinnointidirektiivi astuu 
Suomessa voimaan tekijänoikeuden 
yhteishallinnointilakina. Direktiivin 
tarkoituksena on luoda yhteneväiset 
periaatteet yhteishallinnoinnille Euroo-
passa. Suomalaiset tekijänoikeusjärjes-
töt ovat jo nyt Euroopan mallioppilaita 
tekijänoikeuksien hallinnoinnissa.  
Me haluamme Sanastossa arvojemme 
mukaisesti viestiä toiminnastamme 
ja taloudestamme mahdollisimman 
avoimesti ja aktiivisesti. Olemme 
pyrkineet tässä vuosikertomuksessa 
huomioimaan ennakoivasti vuoden 
2016 kuluessa annettavan yhteishallin-
nointilain vaatimuksia. Siksi olemme 
avanneet taloutemme tunnuslukuja 
aiempaa laajemmin ja lisänneet tilin-
päätöksen omana osionaan vuosiker-
tomukseen.  
 Tekijänoikeuden yhteishal-
linnoinnin merkitys tulee varmasti 
tulevaisuudessa kasvamaan, sillä 
tulevaisuudessa yhä useampi tekijä saa 
työstään korvauksen lukuisista eri läh-
teistä. Näin yhteiskunta kehittyy edel-
leen ja taloudellinen hyöty jakautuu 
niille, kenelle se rehellisesti kuuluu. On 
kyse sitten digitaalisesta hyödyntämi-
sestä tai luovan työn tulosten hyödyn-
tämisestä muulla tavalla: esittämällä, 
lainaamalla, julkaisemalla, tekijä on 
palkkansa ansainnut. 

Toiminnanjohtajan katsaus

 

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyömme  
jatkui aktiivisena myös vuonna 2015.  

Kuvassa kanssani eduskunnan sivistys- 
valiokunnan puheenjohtaja Tuomo  
Puumala ja Suomen Kirjailijaliiton  

puheenjohtaja Jyrki Vainonen (oik.).

Kuva: Milla Talassalo 



Sanaston vuosi 2015

Sanasto hallinnoi kirjallisuuden jäl-
kikäytöstä kertyviä tekijänoikeuskor-
vauksia ja tilittää ne edelleen oikeu-
denomistajille. Vuoden 2015 aikana 
keräsimme tekijänoikeuskorvauksia 
yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa. 
Suurin osa kerätyistä korvauksista 
koostui lainauskorvauksista, joihin 
valtion budjetissa varattava määräraha 
kaksinkertaistui edellisvuodesta.  
Keräämiemme korvausten määrä kas-
voi edellisvuodesta yhteensä 87,1 %.  

Palvelemme myös kirjallisuuden 
käyttäjiä myöntäen lupia kirjallisuu-
den käyttöön erilaisissa tilanteissa. 
Tavoitteenamme on lisätä kirjallisuu-
den näkyvyyttä ja käyttöä sujuvalla 
lupien myöntämisellä. Sanaston lupien 
hyödyntäminen on myös teko suo-
malaisen kirjallisuuden puolesta, sillä 
Sanasto tilittää korvaukset juuri niille 
tekijöille, joiden teoksia on käytetty.   
Tilitämme keräämämme korvaukset 
tekijöille yksilöllisesti, teosten käyttö-
määrien mukaan. Vuonna 2015 tilitim-
me korvauksia 5486 oikeudenomista-
jalle yhteensä yli 6,7 miljoonaa euroa. 
Tilitämme suurimman osan vuoden 
aikana keräämistämme korvauksista 
vielä saman vuoden aikana. Asiakkais-
tamme 87,5 % sai Sanastosta korvauksia 
vuoden 2015 aikana. 

 
Sanaston talous perustuu kerätyistä 
tekijänoikeuskorvauksista pidätet-
täviin hallinnointikorvauksiin sekä 
varojen sijoitustoiminnasta kertyviin 
korkotuottoihin. Yhdistyksen taloutta 
hoitaa toiminnanjohtaja, joka raportoi 
yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen 
sijoitustoiminnassa tehdään matalaris-
kisiä, lähinnä korkoinstrumentteihin 
painottuvia ratkaisuja. Vuonna 2015 
Sanaston sijoitus- ja rahoitustoiminnan 
tuotot olivat noin 122 500 euroa. 

Toimintamme kulut olivat vuonna 
2015 noin 757 500 euroa. Merkittävin 
osuus kuluista koostuu henkilöstöku-
luista sekä it-järjestelmien kehitys- ja 
ylläpitokustannuksista. Vuoden alussa 
siirryimme käyttämään kiinteää kulupi-
dätystä kaikilla hallinnoimillamme kor-
vausalueilla. Tämän seurauksena kaikki 
toimintavuoden aikana kertyneet kulut   
kerätyillä korvauksilla sekä sijoitus- ja 
rahoitustoiminnan tuotoilla. Vuonna 
2015 Sanaston kulupidätys oli lainaus- 
korvausten osalta 9,6 % ja muiden 
tekijänoikeuskorvausten osalta 11 %. 
Lainauskorvauksen muita korvauslajeja 
alhaisempi kuluprosentti perustuu 
siihen, että lainauskorvaus muodostaa 
yli 90 % Sanaston keräämistä tekijän- 
oikeuskorvauksista. 
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Sanasto on, kuten muutkin suomalaiset  
tekijänoikeusjärjestöt, voittoa tavoittelematon  

yleishyödyllinen yhdistys.
 



Vaikuttamistyömme jatkui aktiivisena 
myös vuonna 2015. Perustehtäviimme 
kuuluvat edunvalvonta sekä yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen kirjallisuuden 
tekijöiden aseman vahvistamiseksi ja 
tekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin 
edistämiseksi. Jatkoimme hyvää yhteis-
työtä muiden tekijänoikeusjärjestöjen 
sekä luovan alan toimijoiden kanssa.

Toimintavuoden aikana työskentelim-
me luovan työn tekijöiden puolesta 
mm. antamalla lausuntoja ja kannan-
ottoja sekä tapaamalla päättäjiä teki-
jänoikeusasioissa. Vuonna 2011 käyn-
nistynyt Kirja elää -kampanjamme teki 
läpimurron, kun lainauskorvauksiin 
valtion budjetissa varattava määräraha 
kaksinkertaistettiin vuodelle 2015. Mat-
kaa muiden Pohjoismaiden tasoon on 
kuitenkin vielä, ja työ jatkuu. Voit lukea  
lisää edunvalvontatyöstämme alkaen 
sivulta 32.

Vietimme 10-vuotisjuhlavuottamme 
vuonna 2015, joka oli myös valtakun-
nallinen Kirjan vuosi. Juhlavuoden 
kunniaksi järjestimme Sanasto teki 
tiivistä yhteistyötä Lukukeskuksen 
kanssa. 100 kirjailijaa, tuhansia kohtaa-
misia -yhteistyön avulla yhä useammat 
kirjailijat pääsivät kertomaan työstään 
ja tekijänoikeuksista kohteissa ympäri 
Suomen. 

Jaoimme juhlavuonnamme myös kaik-
kien aikojen ensimmäisen Sanasto-pal-
kinnon, jolla halusimme nostaa esiin 
tekijänoikeuksien merkitystä. Kuka 
tahansa sai ehdottaa palkinnonsaajaa 
kotisivuillamme ja saimme lukuisia hy-
viä ehdotuksia 10 000 euron arvoisen 
nimikkopalkintomme saajaksi. Sanas-
ton hallitus myönsi palkinnon kirjailija 
Kirsi Kunnakselle hänen merkittävästä 
työstään kirjallisuuden tekijöiden oi-
keuksien edistämiseksi.      

Kirsi 
Kunnas

sai kaikkien aikojen 
ensimmäisen 

Sanasto-palkinnon. 

11



Puheenjohtajan  
katsaus

Viime vuosi oli Sanaston juhlavuosi. 
Kirjallisen työn tekijöiden oikeuksien 
vaalijaksi ja vartijaksi perustettu järjes-
tö täytti kymmenen vuotta. Olemme 
nuori ja pieni järjestö verrattuna mui-
hin alan toimijoihin Suomessa, mutta 
saavutuksemme ovat kaikkea muuta 
kuin pieniä. Kehtaan väittää, että olem-
me tehneet kymmenessä vuodessa 
ihmeitä.
 On luotu lähes tyhjästä järjes-
telmät tiedon keräämistä ja tekijänoi-
keudesta syntyvien tulojen maksamista 
varten. On jaettu uupumatta tietoa 
tekijänoikeudesta ja siihen liittyvistä 
oikeuksista ja velvoituksista kirjallisen 
kentän tekijöille ja käyttäjille, poliittisil-
le vaikuttajille ja suurelle yleisölle. On 
kampanjoitu tiiviisti toimiston, jäsen-
järjestöjen edustajien ja kymmenien 

kirjailijoiden voimin lainauskorvauksen 
tason nostamisesta parista miljoonas-
ta eurosta lähemmäs EU:n direktiivin 
vaatimaa kohtuullista korvausta. 

Totta tosiaan, pienestä olemme pon-
nistaneet pitkälle. Asiakaskunta kasvaa 
koko ajan. Sanaston toiminta ja sen 
tavoitteet tunnetaan yhä laajemmin. 
Lainauskorvaukseen on päättäväisellä 
kampanjoinnilla saatu korotuksia. 
 Emme silti voi tyytyväisinä 
sanoa: tämä on kylliksi. Tekemistä ja 
tavoitteita riittää, koska maailma muut-
tuu ja kirjallisuuden kenttä sen muka-
na. Kirjoittamista ja lukemista pidetään 
itsestäänselvyyksinä, jotka eivät vaadi 
vaalimista ja huolenpitoa. Tätä harha-
käsitystä vastaan on taisteltava jatku-
vasti.
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Yhteistyöllä pienestä suurta

Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila  
on toiminut Sanaston 

puheenjohtajana vuodesta 2012.



Puheenjohtajan  
katsaus

Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila  
on toiminut Sanaston 

puheenjohtajana vuodesta 2012.

Suurten asioiden edistämisen lisäksi 
meillä on konkreettisempia ja lähei-
sempiä tehtäviä. Tietojärjestelmiä on 
kehitettävä edelleen. On seurattava 
tekijänoikeuslainsäädäntöä ja digitaa-
listen markkinoiden roolia ja tiedotet-
tava niistä. Myös vaikuttamistyö jatkuu. 
Tärkeitä etappeja lähitulevaisuudessa 
ovat tutkimus- ja opetuskirjastojen 
lisääminen korvauksen piiriin, josta on 
jo sovittu, ja korvauksen tason korotus 
eduskunnan vuonna 2015 antaman 
lausuman vaatimaan reiluun 14 miljoo-
naan euroon.

Saavutuksemme ovat perustuneet 
ennen kaikkea yhteistyöhön ja yhteis-
ymmärrykseen. Sanaston tavoitteiden 
ja strategian määrittelyssä ja käytän-
nön työssä ovat yhdistäneet voimansa, 
kykynsä ja toiveensa neljä kirjallisen 
alan työntekijöiden liittoa. On ollut 
tärkeää kokea, että voimme yhdessä 
sopia toimintatavoista ja ajaa yhdessä 
kaikkien etua. Erityisen hienoa on ollut 
kampanjoida yhteisen asian puoles-
ta toisten kirjallisen työn tekijöiden 
kanssa. Meille kynäilijöille yhteisyyden 
tunne on vielä merkittävämpi kuin 
muille, koska päivämme kuluvat niin 
usein yksinään puurtaessa.
 Jatkossakin yhteistyö on onnis-
tumisemme avain. Joukossa toimimi-
nen motivoi, lisää energiaa ja tuo jo-
kaisen erityiset tiedot ja taidot kaikkien 
käyttöön. Vaikka edessä on haasteita, 
kuten talouden heikko kehitys, kirja- ja 
media-alan kriisi ja digitaalisiin sisäl-
töihin siirtyminen, on eri asia kohdata 
ne yhdessä kuin yksin. Toiset tekijän-
oikeusjärjestöt ovat luontevia kumppa-
neita, kun haemme keinoja toimia ja 
vaikuttaa. On tärkeää mennä rohkeasti 

mukaan: liian usein kirjallisen työn 
tekijät puuttuvat taiteiden välisistä kes-
kusteluista ja tapahtumista. Hyödyksi 
on tietenkin linkittyä edelleen muiden 
kirja-alan toimijoiden, kuten kirjas-
tojen, Lukukeskuksen ja kustantajien 
kanssa. 

Ensi vuosi on Suomen satavuotisjuhlan 
vuosi. Silloin on hyvä muistuttaa, mikä 
rooli suomenkielisellä kirjallisuudella 
oli kansakunnan rakentamisessa. Olisi-
ko syntynyt tunnetta yhteisestä men-
neisyydestä ja tulevaisuudesta ilman 
Kalevalaa ja Aleksis Kiveä? Olisiko ollut 
edellytyksiä haaveilla itsenäisestä Suo-
mesta ilman omaa kieltä, jolla kirjoittaa 
omat tarinat? Ennen itsenäistymistä 
vision tulevasta Suomesta loivat taiteili-
jat: muusikot, kuvataiteilijat, teatteri-ih-
miset ja kirjailijat. Kirjat tekivät Suo-
mesta sivistysvaltion. Laaja ilmainen 
kirjastoverkko takasi kaikille osallisuu-
den taiteesta, tiedosta ja sivistyksestä.
 Kirjojen tekijöitä ja lukijoita 
tarvitaan myös tulevaisuudessa, jotta 
olisimme sivistyneitä ja pysyisimme 
muiden kansakuntien rinnalla. Maa-
ilmassa kirjoitetaan ja luetaan enem-
män kuin koskaan. Miten muuten 
voisi olla? Kirjoitetun ja luetun kautta 
ihminen jäsentää ja ymmärtää maa-
ilmaa, joka on yhä mutkikkaampi ja 
verkottuneempi.
 Kirjoja ei synny ilman kirjoit-
tajia. Kirjoja syntyy varmemmin, kun 
kirjoittajan toimeentulo ei ole epä-
varma. Lainauskorvaus muodostaa jo 
nyt tärkeän osan kirjailijan tuloista. 
Olisi upeaa, jos kirjalliselle työlle ja sen 
tekijöille annettaisiin näkyvää arvostus-
ta nostamalla lainauskorvaus viimein 
pohjoismaiselle tasolle.
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Sanasto - tekijöiden järjestö

Sanasto on avoin kaikille kirjal-
lisuuden tekijöille. Asiakkaak-
semme voi liittyä kuka tahansa 
tekijä, joka on julkaissut aina-
kin yhden kirjallisen teoksen. 

Asiakkaamme ovat tekijöitä monelta 
kirjallisen työn saralta: kaunokirjaili-
joita, kääntäjiä, tietokirjailijoita, oppi-
kirjailijoita, runoilijoita ja toimittajia. 

Edustamme tasapuolisesti suomalaisen 
kirjallisuuden moniäänistä kenttää. 
Sanaston asiakkuus on tekijälle mak-
suton.

Palvelemme tekijöitä monin tavoin: 
keräämällä tekijänoikeuskorvauksia 
sellaisista teosten käyttötilanteista, joita 
heidän on hankala itse hallinnoida ja 
tilittämällä kyseiset korvaukset mah-
dollisimman tehokkaasti niihin oikeu-

636
uutta asiakasta 
vuonna 2015.

12,2 %
asiakasmäärämme  
kasvu vuonna 2015.

Tekijäasiakkaillemme teettämän kyselyn mukaan kirjamessut ovat yksi  
suosituimpia asiakaspalvelukanaviamme. Kuvassa Sanaston henkilökuntaa  

Helsingin Kirjamessuilla lokakuussa 2015. 
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tetuille, valvomalla tekijöiden etua, 
vaikuttamalla yhteiskunnallisesti sekä 
neuvomalla tekijänoikeuskysymyksis-
sä. Järjestämme asiakkaillemme myös 
maksutonta tekijänoikeuskoulutusta. 
Vaikutamme yhteiskunnallisesti muun 
muassa toimimalla asiantuntijana 
kirjallisuuden alan tekijänoikeuskysy-
myksissä, antamalla lausuntoja ja pyr-
kimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön 
tekijälle suotuisalla tavalla. 

Asiakasmäärämme jatkoi vahvaa 
kasvuaan myös vuonna 2015. Vuoden 
aikana 636 kirjallisuuden tekijää liittyi 
asiakkaaksemme ja edustimme vuo-
den lopussa suoralla valtakirjalla 5845 
suomalaista kirjallisuuden tekijää. Teki-
jäasiakkaidemme määrä kasvoi edellis-
vuoteen verrattuna 12,2 %. Sähköinen 
liittyminen oli edelleen suosituin tapa 
liittyä Sanaston asiakkaaksi. Vuoden 
aikana aloitimme mittavan verkkopal-
velu-uudistuksemme, joka valmistuu 
vuonna 2016. Tavoitteenamme on 
keskittää Sanaston asiakastoiminnot 
yhteen palveluun, jossa tekijä voi itse 
helpommin hoitaa asiakkuttaan.     

Tekijänoikeusjärjestöt työskentelevät 
asiakkaitaan varten. Laaja valtakirja-
pohja ja edustavuus ovat tekijän- 

oikeusjärjestelmän toiminnan perus-
kiviä. Mitä useampaa kirjallisuuden 
tekijää edustamme, sitä vahvempi on 
äänemme edistäessämme tekijöiden 
asemaa. Asiakaskuntamme kasvaessa 
pystymme myöntämään kattavammin 
lupia erilaisiin kirjallisuuden käyttö-
tilanteisiin. Mahdollisimman suuri 
edustavuus mahdollistaa myös uusien 
lisensiointialueiden kehittämisen.

Tavoittelimme vuoden aikana asi-
akkaaksi erityisesti sellaisia tekijöitä, 
joiden tekijänoikeuskorvauksia oli 
vanhenemassa. Näin pyrimme varmis-
tamaan, että mahdollisimman moni 
tekijä saa hänelle kuuluvat korvaukset. 
Hyvin laajaksi kasvanut valtakirja-
pohjamme mahdollisti käyttölupien 
sujuvan myöntämisen ja tekijänoikeus-
korvausten tehokkaan tilittämisen.

Toimintavuoden lopussa tekijäasiak-
kaille teettämästämme kyselystä kävi 
ilmi, että toimintaamme ollaan pääosin 
hyvin tyytyväisiä: yli 95% vastaajista piti 
Sanaston toimintaa positiivisena. Saim-
me myös erinomaisia kehitystoiveita 
verkkopalveluistamme, joiden laajan 
uudistuksen aloitimme toimintavuo-
den aikana. 

” Sanasto valvoo niitä pieniä tai  
suuria etuja, joita kirjoittajilla on. 

Ajaa tekijän turvaa ja tukee 
suomalaista osaamista. ”

    Kommentti vuonna 2015 toteuttamastamme asiakaskyselystä.
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 Tilitykset ja  
     korvauslajit

Kerätyt korvaukset 2015 

Lainauskorvaus    6 607 167,50 € 
Omakirjalainat         301 771,41 € 
Radio- ja tv-korvaukset  220 877,41 € 
Myydyt oppikirjat       24 919,73 € 
Esitysluvat        5 535,29 € 
Julkaisuluvat        11 952,15 € 

Yhteensä     7 172 223,49 € 

 
Kulut vuonna 2015 
 
Henkilöstökulut    -440 967,98 € 
Poistot           -7 052,34 € 
Muut kulut      -309 496,42 €
 
Yhteensä        -757 516,74 € 

Tilitetyt korvaukset 2015 

Lainauskorvaus    5 972 890,88 € 
Omakirjalainat        603 814,59 € 
Radio- ja tv-korvaukset    170 361,19 € 
Myydyt oppikirjat        17 210,49 € 
Esitysluvat          5 295,24 € 
Julkaisuluvat         9 942,07 € 

Yhteensä     6 779 514,46 €

 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 2015 

Korkotuotot         68 501,23 € 
Myyntivoitot          55 276,18 €
Kulut          -1 242,64 €

Yhteensä        122 534,77 € 
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Sanasto mahdollistaa kirjalli-
suuden käytön monenlaisissa 
tilanteissa. Hallinnoimme  
tekijänoikeuskorvauksia  
seuraavilla käyttöalueilla:

• teosten lainaaminen kirjastoista, 
• kirjallisuuden tv- ja radiokäyttö, 
• Celian omakirjalainat,
• myydyt pakkolisenssioppikirjat,
• kirjallisuuden esitysluvat,
• tekstien käyttö julkaisuissa sekä
• tekstien käyttö erilaisissa  
  tapahtumamateriaaleissa.  

Käyttäjäasiakkaistamme suurimpia 
ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Yleisradio ja valtion erikoiskirjasto 
Celia. Palvelemme myös lukuisia pie-
nempiä kirjallisuuden käyttäjätahoja. 
Kirjallisuuden käyttäjille Sanaston luvat 
tarjoavat helpon ja kustannustehok-
kaan tavan käyttää kirjallisuutta luval-
lisesti. Keskitetty luparatkaisu onkin 
usein paitsi tekijän myös käyttäjän 
toive. Kirjallisten teosten käyttötilanteet 
koskevat usein lukuisten tekijöiden 
teoksia, jolloin lupien pyytäminen 
erikseen jokaiselta oikeudenhaltijalta 
on työlästä. Käyttäjän näkökulmasta on 
tärkeää, että lupien hankkiminen on 
mahdollisimman joustavaa ja että käyt-
tökorvaukset hoituvat yksinkertaisesti. 
Selkeiden lupamallien avulla voidaan 

myös lisätä käyttäjien tekijänoikeustie-
tämystä ja tietoisuutta siitä, millaisiin 
tilanteisiin luvat tulee hankkia. 

Analysoimme aktiivisesti toimintaym-
päristössä tapahtuvia muutoksia ja kar-
toitamme mahdollisia uusia lupa-aluei-
ta kirjallisuuden käyttöön. Pyrimme 
jatkuvasti löytämään uusia ratkaisuja, 
joiden avulla voimme palvella asiakkai-
tamme entistäkin paremmin. Kuunte-
lemme asiakkailtamme saamaamme 
palautetta ja kehitämme lupiamme 
käyttäjien tarpeet huomioiden. 

Sanaston keräämät korvaukset tilite-
tään juuri niille tekijöille, joiden teoksia 
on käytetty. Suomen kaltaisella pienellä 
kielialueella ja pienillä markkinoilla 
harva kirjailija saa toimeentulonsa 
pelkästään kirjamyynnistä. Tämänkin 
vuoksi on tärkeää, että kirjallisuuden 
käyttöön erilaisissa yhteyksissä on 
olemassa toimivia lupamalleja, joiden 
avulla tekijä saa korvauksen teostensa 
hyödyntämisestä. Kirjallisuuden tekijä 
on ammattilainen, jonka tulot muodos-
tuvat monista lähteistä: muun muassa 
kirjoituspalkkioista, esiintymiskorvauk- 
sista, apurahoista ja tekijänoikeus-
palkkioista. Korvausten maksaminen 
teosten käytöstä mahdollistaa omalta 
osaltaan tekijän toimeentulon. Sanas-
ton tarjoamien lupien hyödyntäminen 
on siis myös teko suomalaisen kirjalli-
suuden puolesta.
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Tekijänoikeuskorvausten tilittäminen 
on keskeisimpiä tekijöille tarjoamiam-
me palveluita. Sanaston asiakkaat 
saavat korvauksensa yksilöllisesti, teos-
tensa käyttömäärien mukaan. Tilitys-
rytmimme on hyvin nopea: tilitämme 
suurimman osan vuoden aikana kerää-
mistämme korvauksista vielä saman 
vuoden aikana. 

Vuonna 2015 Sanasto tilitti korvauksia 
kirjallisuuden tekijöille neljä kertaa.  
Tilitimme oikeudenhaltijoille tekijän-
oikeuskorvauksia yhteensä hieman 
yli 6,77 miljoonaa euroa. Suurin osa 
maksuista koostui lainauskorvauksista, 
joita tilitimme vuoden aikana yhteensä 
lähes 6 miljoonaa euroa. Korvauksista 
noin 8,4 % jaettiin edesmenneiden 
tekijöiden oikeudenomistajille.  

Tekijälle kertyneet korvaukset ku-
muloituvat kolmen vuoden ajan. Mikäli 
kertyneet korvaukset ylittävät tilitys-
rajan (10 €) kolmen vuoden kuluessa, 
suoritetaan korvaus tekijälle seuraavan 
tilityksen yhteydessä. Korvausvarojen 
vanhennuttua kolmen vuoden kulues-

sa ensitilityksestä maksetaan jäljellä 
olevat jakovarat tekijöille lisätilityksinä. 
 
Tilitysperiaatteemme on määritelty 
yhdistyksen hallituksen vahvistamassa 
tilityssäännössä, joka löytyy verkko-
sivuiltamme. Myös tilitysaikataulun 
vahvistaa vuosittain Sanaston hallitus. 
Julkaisemme tilitysten yhteydessä 
tilastotietoa maksetuista korvauksista. 
Tilityskohtaiset tilastot ovat nähtävänä 
verkkosivuillamme sanasto.fi/tilastot.

6,77
miljoonaa euroa korvauksia 

kirjallisuuden tekijöille.

87,5 %
asiakkaistamme sai 

Sanastosta korvauksia 
vuonna 2015.

Tilitykset

” Jokainen tilitys on ollut lottovoitto - 
tunnetasolla! ”

 Kommentti Sanaston vuonna 2015 toteuttamasta asiakaskyselystä.
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Lainauskorvaus

Vuoden 2015 aikana kerätyt varat   6 607 167,50 € * 
Vuoden aikana kerätyistä varoista tilitetty  4 550 522,94 €

Aiempien vuosien korvauksia tilitetty  

 Vuoden 2010 lainauskorvauksia**  528 609,64 €
 Vuoden 2011 lainauskorvauksia**  563 511,29 €
 Vuoden 2012 lainauskorvauksia    87 338,04 €
 Vuoden 2013 lainauskorvauksia  102 182,36 €
 Vuoden 2014 lainauskorvauksia  140 726,61 €

Lainauskorvauksia tilitetty vuonna 2015 yhteensä 5 972 890,88 €
 *   Sisältää 50 t. € lainaustiedon hankintaan osoitettuja varoja.
 ** Viimeinen tilitys kyseisen vuoden varoista.

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan tekijälle korvauksena siitä, 
että hänen teoksiaan saa lainata kirjastoista maksutta. Sanasto tilittää korvaukset 
kirjallisuuden tekijöille, Kopiosto kuvan ja Teosto musiikin tekijöille. Tilitykset pe-
rustuvat lainauskorvausta hallinnoivien järjestöjen yhdessä hankkimaan otantaan 
lainauksista. Otanta kattaa noin puolet koko maan lainoista. Tekijän saaman kor-
vauksen määrä riippuu hänen teostensa lainamääristä. 

Toimintavuoden aikana tilitimme lainauskorvauksia tekijöille yhteensä lähes kuu-
si miljoonaa euroa vuosilta 2010-2015. Vuosien 2010 ja 2011 määrärahoja maksettiin 
vuonna 2015 viimeisen kerran. Vanhentuneilta vuosilta siirrettiin jakamatta jääneitä 
varoja Kirjallisuuden tekijänoikeusrahastoon yhteensä 5049,55 €. 

Tilitämme lainauskorvauksia tekstintekijöille, jotka ovat rekisteröineet teoksensa 
Sanaston asiakkuusjärjestelmään. Järjestelmään rekisteröityi toimintavuoden 2015 
aikana 694 uutta käyttäjää. Yhteensä järjestelmään oli vuoden lopussa rekisteröitynyt 
6268 kirjallisuuden tekijää. 

Tilitykset
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Radio- ja tv-korvaukset

Vuoden 2015 aikana kerätyt varat   220 877,41  € 
Vuoden aikana tilitetty     170 361,19 €

Hallinnoimme kirjallisuuden radio- ja tv-korvauksia opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämän sopimuslisenssin nojalla. Sanaston keräämät radio- ja tv-korvaukset 
maksetaan tekijöille heti seuraavassa mahdollisessa tilityksessä. Vuonna 2015 tilitim-
me radio- ja tv-korvauksia oikeudenomistajille yhteensä noin 170 300 euroa. Alueelta 
kerätyt korvaustuotot laskivat edellisvuodesta noin 3 %. Suurin yksittäinen kirjallisuu-
den käyttäjätaho oli edelleen Yleisradio, joka raportoi käyttämästään kirjallisuudesta 
Sanastolle kuukausittain. Yleisradion ohjelmistoon kuuluu esimerkiksi kirjallisuuden 
suoraa luentaa sekä teoksista tehtyjä dramatisointeja. 

Radio- ja tv-korvauksia vuodelta 2011 vanheni vuonna 2015 yhteensä 25 726,17 €. Van-
hentuneet korvaukset jaetaan Sanaston jäsenjärjestöille käytettäväksi tekijöitä yhtei-
sesti hyödyttäviin tarkoituksiin. Jako suoritetaan sen perusteella, mitä kirjallisuuden 
lajia vanhentunut korvaus edustaa. Vuonna 2015 vanhentuneita korvauksia tilitettiin 
jäsenjärjestöille seuraavastI: 
 
 Suomen Kirjailijaliitto ry   18 986,22 € 
 Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry  3 139,77  € 
 Suomen tietokirjailijat ry   2 191,74  € 
 Finlands svenska författareförening rf  1 408,44 €

Sanasto tilittää vastavuoroisuussopimuksen perusteella tekijänoikeuskorvauksia 
ruotsalaiselle sisarjärjestölleen ALIS:lle ruotsalaisten tekijöiden teosten käytöstä suo-
malaisilla radio- ja televisiokanavilla. Vuoden 2015 aikana Sanasto tilitti ALIS:lle 2416,55 
euroa ruotsalaisten tekijöiden teosten käytöstä Suomen radio- ja tv-kanavilla. ALIS 
tilitti Sanastolle korvauksia suomalaisten tekijöiden teosten käytöstä Ruotsin radiossa 
ja televisiossa yhteensä 1425,12 euroa.

Tilitykset
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Omakirjalainat

Vuoden aikana kerätyt korvaukset   301 771,41 € 
Vuoden aikana kerätyistä varoista tilitetty  171 765,83 €

Aiempien vuosien korvauksia tilitetty  

 Vuoden 2006 korvauksia *   22 143,95 €
 Vuoden 2007 korvauksia *   53 422,17 €
 Vuoden 2008 korvauksia *   85 735,69 €
 Vuoden 2009 korvauksia *   83 680,19 €
 Vuoden 2010 korvauksia *   84 259,36 €
 Vuoden 2011 korvauksia *   64 219,54 €
 Vuoden 2012 korvauksia   16 787,69 €
 Vuoden 2013 korvauksia   21 800,17 €

Omakirjalainakorvauksia tilitetty vuonna 2015 yht. 603 814,59 €
 * Viimeinen tilitys kyseisen vuoden varoista.

Hallinnoimme myös korvauksia näkövammaisten kirjasto Celian omakirjalainajär-
jestelmästä, jossa käyttäjän tulee itse hävittää lainaamansa teoskappale määräajan 
päätyttyä. Vuonna 2015 keräsimme omakirjalainakorvauksia yhteensä hieman yli 301 
tuhatta euroa. 

Vuonna 2015 tilitimme tekijöille korvauksia omakirjalainatoiminnasta yhteensä yli 
603 800 euroa. Tilitettyjen korvausten suuruus johtuu siitä, että omakirjalaina- kor-
vauksia vuosilta 2006-2011 maksettiin viimeistä kertaa, ja kyseisiltä vuosilta jakamat-
ta jääneet varat tilitettiin tekijöille vuoden viimeisessä tilityksessä. Vanhentuneilta 
vuosilta siirrettiin jakamatta jääneitä varoja Kirjallisuuden tekijänoikeusrahastoon 
yhteensä 6 452,57 €.  

Tilitykset
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Pakkolisenssioppikirjat

Vuoden 2015 aikana kerätyt varat   24 919,73  € 
Vuoden aikana tilitetty     17 210,49 €

Hallinnoimme korvauksia Celian tekijänoikeuslain 17 §:n pakkolisenssin* nojalla 
myymistä oppikirjoista. Celian oppikirjoja voivat käyttää koululaiset ja opiskelijat, 
joille perinteisen, painetun kirjan lukeminen on hankalaa. Tekijä on oikeutettu 
korvaukseen teostensa myynnistä, koska hän ei voi kieltää teostensa käyttöä pak-
kolisenssitilanteessa. Toimintavuoden aikana keräsimme korvaustuottoja alueelta 
hieman alle 25 tuhatta euroa. Tilitimme oppikirjakorvauksia noin 17,2 tuhatta euroa 
vuonna 2015.

Kyseisiä korvauksia vuodelta 2011 vanheni vuonna 2015 yhteensä 4 365,57 €. Vanhen-
tuneet korvaukset tilitettiin Sanaston hallituksen päätöksellä Suomen tietokirjailijat 
ry:n alaisuudessa toimivalle Tietokirjallisuuden edistämiskeskukselle oppikirjailijoita 
yleisesti hyödyttäviin tarkoituksiin.

    

 * pakkolisenssi =

 

Tilitykset

Teosta voidaan tiettyjen tekijänoikeuslain pakkolisenssi- 
säännösten mukaisesti käyttää ilman tekijän lupaa.  
Tekijä on kuitenkin oikeutettu korvaukseen teoksen käytöstä.
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Esityskorvaukset

Vuoden 2015 aikana kerätyt varat   5 535,29 € 
Vuoden aikana tilitetty     5 295,24 €

Kirjallisuutta käytetään paljon erilaisten tahojen toimesta. Sanasto tarjoaa lupia 
kirjallisuuden julkiseen esittämiseen edustamiensa tekijöiden osalta. Käyttöalueelta 
kerättävien korvausten rahallinen vaikutus Sanaston talouteen on pieni. Esitysluvilla 
on kuitenkin periaatteellinen merkitys: tekijänoikeuksia on kunnioitettava ja luvat 
pyydettävä. Vuonna 2015 Sanaston kautta hankittiin lupia kirjallisuuden esittämiseen 
erilaisissa tilaisuuksissa, kuten lausunta-, yritys- ja teatteriesityksissä.  

Julkaisukorvaukset

Vuoden 2015 aikana kerätyt varat   11 952,15  € 
Vuoden aikana tilitetty     9 942,07 €

Tarjoamme lupia myös tekstien käyttöön uusissa julkaisuissa. Sanastosta saatavalla 
luvalla voi esimerkiksi painaa runon osaksi lastenkirjaa tai äidinkielen oppikirjaa 
tai proosakatkelman teatteriesityksen käsiohjelmaan. Kirjallisuus tarjoaa haluttua, 
laadukasta ja valmista sisältöä hyvin erilaisiin julkaisuihin. Toimintavuoden aikana 
Sanaston tarjoamia lupia hyödynsivät erityisesti oppikirjojen kustantajat. 

 

Tilitykset
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Sanaston  
hallinto

Hallitus
Kirjallisuuden tekijänoikeusrahasto
Yhdistyksen jäsenet ja kokoukset

Palkkiokäytännöt
Työryhmät
Henkilöstö

Jäsenyydet ja edustukset
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Hallitus

Sanaston toimintaa ohjaa  
yhdistyksen hallitus.

Hallitus hoitaa Sanaston asioita yhdis-
tyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouk-
sen päätösten mukaisesti sekä valvoo 
yhdistyksen toimintaa. Hallitus esittää 
yhdistyksen kokoukselle toiminta- ja 
taloussuunnitelmat, päättää yhdistyksen 
uusien jäsenten hyväksymisestä ja niiden 
liittymismaksuista, edustaa yhdistystä, 
hoitaa yhdistyksen suhteita jäseniin, hoi-
taa yhdistyksen omaisuutta ja vastaa sen 
taloudesta. 

Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 
kuusi kertaa. Sanaston toiminnanjohtaja 
toimii hallituksen sihteerinä. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan halli-
tukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4–8 
muuta varsinaista jäsentä henkilökohtai-
sine varajäsenineen. Vuonna 2015 Sanas-
ton hallituksen puheenjohtajana toimi 
kirjailija Virpi Hämeen-Anttila (Suomen 
Kirjailijaliitto ry). Puheenjohtajalla ei ole 
varajäsentä.  

Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä 
kokouksessaan keskuudestaan vara-
puheenjohtajan. Vuonna 2015 varapu-
heenjohtajana toimi professori Pirjo 
Hiidenmaa (Suomen tietokirjailijat ry). 
Hiidenmaan henkilökohtaisena vara- 
jäsenenä toimi kertomusvuonna tutkija 
Pasi Saukkonen. 

Muina jäseninä Sanaston hallituksessa 
toimivat vuonna 2015:
kirjailija Marianne Backlén  
(Finlands svenska författareförening rf, 
varajäsen kirjailija Thomas Brunell), 

suomentaja Heikki Karjalainen  
(Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, 
varajäsen suomentaja Kristiina Rikman),

toiminnanjohtaja Suvi Oinonen  
(Suomen Kirjailijaliitto ry, varajäsen  
lakimies Sonia Meltti 05/2015 saakka,  
jonka jälkeen lakimies Ville Toro) ja

toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäi-
nen (Suomen tietokirjailijat ry,  
varajäsen lakimies Anna Kallio). 
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Kirjallisuuden
tekijänoikeusrahasto

Sanaston alaisuudessa toimivan  
Kirjallisuuden tekijänoikeusrahaston  

tarkoituksena on edistää kirjallisuuden alan  
tekijänoikeuksien toteutumista Suomessa.

 

Vuonna 2015 toteutimme Lukukeskuksen kanssa 
100 kirjailijaa, tuhansia kohtaamisia - yhteistyöprojektin,  

jossa sata suomalaista kirjallisuuden tekijää kävi puhumassa 
luovasta työstä ja tekijänoikeuksista kohteissa ympäri Suomen. 

Kuvassa sarjakuvataiteilija Joonas Lehtimäki Varian  
ammattiopistossa Vantaalla.  

 
Kuva: Jasper Vaarna26



Sanaston alaisuudessa on toiminut 
vuodesta 2010 Kirjallisuuden tekijän-
oikeusrahasto, jonka tarkoituksena on 
edistää, valvoa, hallinnoida ja tukea 
kirjallisuuden alan tekijänoikeuksien 
toteutumista Suomessa. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi rahasto voi järjestää 
koulutusta sekä suorittaa tekijänoikeuk-
sien toteutumista koskevaa valvonta-, 
tuki-, hallinnointi- ja tiedotustoimintaa. 
Rahasto voi ottaa myös vastaan lahjoi-
tuksia, avustuksia ja testamentteja. Ra-
haston varojen kartuttamisesta päättää 
Sanaston yhdistyksen kokous ja rahas-
ton varojen käytöstä päättää Sanaston 
hallitus. Sanasto hoitaa rahaston talout-
ta muun varainhoitonsa yhteydessä.  

Toimintavuoden aikana rahastoon 
kertyi varoja noin 105.100 euroa, joista 
valtaosa kertyi sijoitustoiminnan myyn-
tivoitoista. Sijoitustoiminnan myynti-
voitot koostuvat Sanaston tekemien 
matalan riskin arvopaperisijoitusten 
myyntivoitoista. Rahastoon siirrettiin 
myös vanhentuneita tekijänoikeuskor-
vauksia sekä Sanaston keräämät Elävä 
arkisto -maksut kirjallisuuden käytöstä 
Ylen Elävässä arkistossa.

Vuoden 2015 aikana Kirjallisuuden 
tekijänoikeusrahaston varoilla tuettiin 
European Writers’ Councilin toimintaa 
15.000 euron suuruisella toiminta-avus-
tuksella. Rahaston varoista katettiin 
myös Sanaston jäsenmaksuja erilaisissa 
elimissä, kuten TTVK ry:ssä, Lyhty-pro-
jektissa sekä tekijänoikeusjärjestöjen 
kansainvälisessä kattojärjestössä CISAC- 
issa.

10-vuotisjuhlavuotemme ja Kirjan 
vuoden kunniaksi toimimme tiiviissä 
yhteistyössä Lukukeskuksen kanssa, 
kun 100 kirjallisuuden tekijää vieraili eri 

kohteissa ja tilaisuuksissa ympäri Suo-
mea. Yhteistyöllä viestittiin lukemisen ja 
tekijänoikeuksien puolesta. Vierailujen 
tekijäpalkkiot rahoitettiin Kirjallisuu-
den tekijänoikeusrahaston varoista ja 
Lukukeskus vastasi käytännön järjes-
telyistä. Vierailuilla tuettiin lukemista 
valtakunnallisesti, kun niitä järjestettiin 
myös haja-asutusseuduilla. Huhtikuussa 
2015 käynnistyneiden vierailujen myötä 
monenlaiset kirjallisuuden tekijät kohta-
sivat lukijoitaan. Lastenkirjailija kertoi 
työstään ja lukemisen merkityksestä 
päiväkodin vanhempainillassa, näytel-
mäkirjailija innosti nuoria lukemaan 
monipuolista kirjallisuutta ja tietokirjai-
lija kertoi Suomen sodan vaiheista elä-
keläisten palvelukeskuksessa. Kirjailijat 
vierailivat myös vankiloissa, sairaaloissa 
ja asukasilloissa.

Järjestämme asiakkaillemme vuosit-
tain tekijänoikeuskoulutusta, jonka 
kustannukset katetaan Kirjallisuuden 
tekijänoikeusrahaston varoista. Vuonna 
2015 järjestetyissä koulutuksissamme 
asiakkaitamme kiinnostivat erityisesti 
tekijänoikeudet digimaailmassa sekä 
omien oikeuksien hallinnointi.  

Vuonna 2015 Kirjallisuuden tekijänoi-
keusrahaston varoista katettiin ensim-
mäistä kertaa Sanaston nimikkopalkin-
to, johon haettiin ehdokkaita avoimella 
haulla Sanaston kotisivuilla. Saimme 
runsaasti hyviä ehdotuksia, joista 
hallituksemme päätti myöntää palkin-
non kirjailija Kirsi Kunnakselle hänen 
merkittävästä työstään kirjallisuuden 
tekijöiden tekijänoikeuksien kehittämi-
seksi. Sanasto-palkinnon arvo oli 10.000 
euroa. Nimikkopalkinto jaetaan jatkossa 
tarpeen mukaan, kuitenkin enintään 
viiden vuoden välein. 
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Yhdistyksen jäsenet 
Sanaston varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsenistön 
muodostavat kirjailijat, kääntäjät, toimittajat, arvostelijat tai muut kirjoittajat ja jonka 
tehtäviin kuuluu valvoa näiden oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuslainsäädännössä 
mainittuja oikeuksia. Jäsenistö käyttää Sanaston ylintä päätösvaltaa, päättää hallituk-
sen kokoonpanon ja tekee vuosikokouksissa päätökset järjestön toiminnasta.

Toimintavuoden 2015 aikana Sanaston jäsenistössä ei tapahtunut muutoksia. Sanas-
ton jäsenistö koostuu edelleen yhdistyksen perustajajäsenistä, joita ovat Finlands 
svenska författareförening rf, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien 
liitto ry sekä Suomen tietokirjailijat ry. Sanaston vuotuinen jäsenmaksu on 500 euroa.  
 
Yhdistyksen kokoukset 
Sanaston sääntöjen mukaan kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous 
marraskuussa. Sanaston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 5.5.2015. Kokouk-
sessa olivat edustettuina kaikki Sanaston jäsenjärjestöt. Kokouksessa hyväksyttiin 
yhdistyksen edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 
Kevätkokous antoi myös vastuuvapautuksen yhdistyksen hallitukselle sekä toimin-
nanjohtajalle. 

Sanaston syyskokous pidettiin 17.11.2015. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki Sanas-
ton jäsenjärjestöt. Syyskokous hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman, talousar-
vion ja työryhmät vuodelle 2016 sekä valitsi hallituksen tulevalle vuodelle. Vuodesta 
2012 Sanastoa johtanut kirjailija Virpi Hämeen-Anttila valittiin puheenjohtajaksi 
uudelle kaksivuotiskaudelle. Syyskokous myös vahvisti Sanaston palkkiokäytännöt 
tulevalle vuodelle ja valitsi tilintarkastajat kuluvalle vuodelle.  

Talous ja tilintarkastus
Läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja hyvän hallinnon turvaamiseksi Sanaston kirjanpito 
hoidetaan ulkoisessa tilitoimistossa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sekä yhdistyksen 
varsinaisen tilintarkastajan että varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja (KHT). Tilintarkastajat valitsee yhdistyksen syyskokous 
Sanaston hallituksen ehdotuksesta.

Sanaston hallinto
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Toimintavuonna 2015 vastuullisena 
tilintarkastajana toimi aiempien vuo-
sien tapaan KHT Minna Riihimäki ja 
varatilintarkastajana KHT Heidi Vierros 
tilintarkastusyhteisö KPMG:stä. 

 
Palkkiokäytännöt Sanastossa
Sanaston puheenjohtajalle maksetaan 
vuosipalkkio, joka oli 6000 euroa vuon-
na 2015. Vuosipalkkion lisäksi puheen-
johtajalle ei makseta muita palkkioita. 
Hallituksen muiden jäsenten kokous-
palkkio on 110 euroa kokoukselta. 
Varapuheenjohtajan kokouspalkkio on 
330 euroa niiltä kokouksilta, joissa hän 
toimii puheenjohtajana.  

Sanaston työryhmien kokouksista ja 
päättäjätapaamisista maksettiin vuon-
na 2015 osallistujille 80 euron palkkio 
virka-ajalla tapahtuvista kokouksista. 
Virka-ajan ulkopuolisista kokouksista  
palkkio on 120 euroa kokoukselta. 
Kyseisiä palkkioita ei makseta Sanaston 
tai Sanaston jäsenjärjestöjen henkilö-
kunnalle. 

Sanaston työryhmät
Sanaston hallitus voi asettaa työs-
kentelynsä avuksi työryhmiä, joihin 
nimetään jäseniä sekä Sanastosta että 
Sanaston jäsenjärjestöistä. Vuonna 2015 
Sanastossa toimi kolme työryhmää:

Politiikkatyöryhmä suunnittelee ja 
kehittää Sanastossa tehtävää vaikutta-
mistyötä. Työryhmän jäseninä toimivat 
vuonna 2015 Karola Baran (Suomen 

kääntäjien ja tulkkien liitto ry), Linda 
Lappalainen (Suomen tietokirjailijat 
ry), Suvi Oinonen (Suomen Kirjailija-
liitto ry), Peter Sandström (Finlands 
svenska författareförening rf) sekä Sa-
naston edustajina Virpi Hämeen-Ant-
tila, Anne Salomaa ja Anna Storm. 
Työryhmä kokoontui toimintavuoden 
aikana yhden kerran.

Tekijänoikeustyöryhmä keskustelee 
erilaisista tekijänoikeuskysymyksistä ja 
alan sopimuskäytännöistä. Työryhmä 
tekee myös päätökset Sanaston lu-
pa-alueista ja lupaehdoista. Työryhmän 
jäseninä toimivat vuonna 2015 Karola 
Baran (Suomen kääntäjien ja tulkkien 
liitto ry), Anna Kallio (Suomen tieto-
kirjailijat ry), Petter Lindberg (Finlands 
svenska författareförening rf), Sonia 
Meltti sekä Ville Toro (Suomen Kirjaili-
jaliitto ry) sekä Sanaston edustajina Vir-
pi Hämeen-Anttila, Juha Pihlajaniemi 
ja Anne Salomaa. Työryhmä kokoontui 
toimintavuoden aikana 6 kertaa. 

Viestintätyöryhmän toiminnan tavoit-
teena on parantaa järjestöjen välistä 
tiedonkulkua ja koordinoida operatiivi-
sen viestinnän toteutusta. Työryhmän 
jäseninä toimivat vuonna 2015 Anna 
Chydenius (Suomen Kirjailijaliitto ry), 
Ari Elo (Suomen tietokirjailijat ry), 
Merete Jensen (Finlands svenska förfat-
tareförening rf), Maarit Laitinen (Suo-
men kääntäjien ja tulkkien liitto ry) 
sekä Sanaston edustajina Anna Storm 
ja Sonja Ulma. Työryhmä kokoontui 
vuoden aikana kolme kertaa.
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Henkilöstö
Toiminnanjohtaja johtaa Sanaston 
toimistoa ja toimii henkilökunnan 
esimiehenä. Sanaston vakituiseen 
henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2015 
toiminnanjohtaja Anne Salomaa, vies-
tintäpäällikkö Anna Storm, lakimies 
Juha Pihlajaniemi, tilityssuunnittelijat 
Pentti Nieminen ja Sasu Lintula, tilitys-
valmistelijat Salla Sundberg, Tuomo 
Nuorluoto (1/2015 saakka) ja Tiina Ven-
telä (11/2015 saakka) sekä osa-aikaisena 
viestintäassistenttina Sonja Ulma.  

Motivoitunut ja asiantunteva henki-
lökunta on avainasemassa Sanaston 
toiminnassa. Työhyvinvointi ja hen-
kilöstön osaamisen pitkäjänteinen 
kehittäminen on Sanastolle tärkeää. 
Henkilökunnan hyvinvoinnista huo-
lehdittiin toimintavuoden aikana mm. 
säännöllisten virkistyspäivien sekä  
henkilökohtaisen ja yhteisen koulutuk-
sen avulla.

Jäsenyydet
Sanasto on jäsenenä seuraavissa  
organisaatioissa:

• Bibliofiilien Seura ry
• CISAC 
• European Writers’ Council EWC
• Luovan työn tekijät ja yrittäjät 

LYHTY
• Pro Lastenkirjallisuus -  

Pro Barnlitteraturen 
 

 
 
 

• Suomen Kirjastoseura ry
• Suomen tekijänoikeudellinen  

yhdistys ry
• Suomen teollisoikeudellinen  

yhdistys ry
• Tekijänoikeuden tiedotus- ja  

valvontakeskus ry 
     
 
 
 
 

 
P

Lausunnot 2015

 Lausunto Digital  
single market  
-strategiasta (22.5.2015)

Lausunto luonnoksesta  
hallituksen esitykseksi  
koskien lakia tekijän- 
oikeuden yhteishallin- 
noinnista (10.9.2015)

Lausunto eduskunnan  
sivistys- ja tiedejaostolle  
esityksestä vuoden 2016  
talousarvioksi (5.11.2015)

Lausunto luonnoksesta  
hallituksen esitykseksi  
koskien lakia tekijän- 
oikeuslain muuttamisesta  
(13.11.2015) 
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Edustukset 2015
European Writers’ Council EWC 
 Copyright Working Group:    
 toiminnanjohtaja Anne Salomaa  

Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY  
Johtoryhmä:  
 toiminnanjohtaja Anne Salomaa (pj) 
EU-työryhmä:    
 toiminnanjohtaja Anne Salomaa 
Hyvitysmaksutyöryhmä:     
 toiminnanjohtaja Anne Salomaa 
Lausuntotyöryhmä:     
 lakimies Juha Pihlajaniemi 
Tulevaisuustyöryhmä:     
 viestintäpäällikkö Anna Storm 
Viestintätyöryhmä:    
 viestintäpäällikkö Anna Storm

Tekijänoikeusneuvosto  
 toiminnanjohtaja Anne Salomaa  

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta  
 toiminnanjohtaja Anne Salomaa    
 
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry 
Hallitus: 
 lakimies Juha Pihlajaniemi
Valvontajaosto:
 lakimies Juha Pihlajaniemi
Viestintäryhmä:    
 viestintäpäällikkö Anna Storm
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Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

Alkuvuodesta 2015 saimme arvovaltaisen vieraan, kun tasavallan 
presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio vieraili Sanastossa. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on merkittävä osa  
toimintaamme. Pyrimme aktiivisesti edistämään eri  

kohderyhmien ymmärrystä tekijänoikeudesta ja  
tekijänoikeusjärjestöjen tarkoituksesta. 
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Kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeu-
dellisen aseman vahvistamiseksi py-
rimme vaikuttamaan tekijänoikeuksien 
kehitykseen kansallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla. Pidämme yhteyttä viran-
omaisiin ja päättäjiin, annamme lausun-
toja sekä teemme yhteistyötä muiden 
alan toimijoiden kanssa. Seuraamme 
aktiivisesti tekijänoikeuslainsäädännön 
kehitystä ja työskentelemme tekijänoi-
keuksien kehittämiseksi. Tekijänoikeuk-
sia koskeva lainsäädäntö tulee enene-
vässä määrin Euroopan unionin tasolta. 
EU:ssa ajankohtaisia aiheita toiminta-
vuoden aikana olivat tekijänoikeuden 
uudistushankkeet sekä digitaalinen 
sisämarkkina (DSM).

Edunvalvontamme painopisteet

Toiminnallamme pyrimme siihen, että 
kotimainen ja kansainvälinen tekijän-  
oikeuslainsäädäntö suojaa kirjallisuu-
den tekijöiden oikeuksia, edistää Suo-
messa julkaistun kirjallisuuden toimin-
taedellytyksiä ja tukee luovaa työtä. 
Tavoitteenamme on tekijänoikeus, 
joka takaa tekijälle mahdollisuuden 
päättää teoksensa käytöstä ja saada siitä 
asianmukainen korvaus. Kirjallisuuden 
tekijöiden toimeentulo koostuu monista 
eri lähteistä, joista tekijänoikeuskor- 
vaukset ovat yksi keskeisimpiä tulomuo-
toja. Tekijänoikeus mahdollistaa tekijän 
toimeentulon ja on luovien alojen 
menestyksen perusta. 

Luova talous perustuu osaamisen ja 
luovan työn tekijöiden ammattitaidon 
ja potentiaalin hyödyntämiseen. Kirjal-
lisuus ja muut luovat alat voivat tuoda 
Suomeen paljon kaivattua talouskasvua,  

työtä ja hyvinvointia. Poliittisen päätök-
senteon tulee turvata luovan työn teki-
jöille toimintaympäristö, joka kannustaa 
työhön ja yrittämiseen sekä mahdollis-
taa niillä elämisen. 

Yhteistyö, tiedon jakaminen ja jaettujen 
tavoitteiden puolesta työskenteleminen 
ovat avainasemassa tekijänoikeuksien 
edistämisessä. Työskentelemme tiiviis-
ti myös muiden Suomessa toimivien 
tekijänoikeustoimijoiden kanssa ja 
olemme aktiivisesti mukana LYHTY-yh-
teistyöprojektissa. Luovan alan tekijät 
ja yrittäjät LYHTY on laajalti luovaa alaa 
edustava yhteistyöprojekti, joka toimii 
alan toimintaedellytysten kehittämi-
seksi. Sanaston toiminnanjohtaja Anne 
Salomaa toimi vuonna 2015 Lyhdyn 
puheenjohtajana. 

Tekijänoikeuskorvausten verotus

Osalla suomalaisista ammattimaisis-
ta luovan työn tekijöistä on työhönsä 
liittyvää yritystoimintaa. Tekijän tulisi 
voida ohjata tekijänoikeusjärjestöltä 
saamansa henkilökohtaiset korvauk-
set määräysvallassaan olevan yhtiön 
elinkeinotuloksi. Tällä hetkellä tekijänoi-
keuskorvaukset ovat tekijän ansiotuloa, 
eikä tulouttaminen omalle yhtiölle ole 
mahdollista. Korvausten maksaminen 
tekijän omistamalle yritykselle mahdol-
listaisi investoinnit ja yritystoiminnan 
laajentamisen. Verokäytännön muutta-
minen loisi maahamme uutta työtä sekä 
kirjallisuusalalle lisää ammattimaista 
toimintaa, kasvua ja kilpailukykyä. 
Kulttuuriyrittäjyyden ja luovien alojen 
työpaikkojen syntyminen on koko yh-
teiskunnan etu. 
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Suomessa lainauskorvauksiin varat-
tu määräraha on ollut vuosikausia 
huomattavasti pienempi kuin muissa 
Pohjoismaissa, vaikka lainamäärämme 
ovat muita maita selvästi korkeammat. 
Esimerkiksi Tanskassa määräraha on  
22 miljoonaa euroa vuodessa – merkittä-
västi enemmän kuin Suomessa. Muissa 
Pohjoismaissa lainauskorvaukset ovat 
olleet käytössä 1900-luvun puolivälistä 
asti, mutta Suomessa vasta vuodesta 
2007. 

Sanaston vuonna 2011 käynnistämä  
Kirja elää –kampanja on pyrkinyt 
saamaan lainauskorvausmääräraha 
pohjoismaiselle tasolle sekä tuomaan 
opetus- ja tutkimuskirjastot mukaan 
lainauskorvauksen piiriin. Vuonna 2015 
työmme tuotti tulosta, kun lainaus-
korvausmääräraha kaksinkertaistui yli 
kahdeksaan miljoonaan euroon. Vaikka 
korotus oli tuntuva ja tarpeellinen, on 
eduskunnan useasti edellyttämään poh-
joismaiseen tasoon vielä matkaa. 

Vuonna 2014 työnsä aloittaneen parla-
mentaarisen työryhmän työskentelyn 
lopputuloksena kaikkien eduskunta-
puolueiden edustajat allekirjoittivat 
alkuvuodesta 2015 julkilausuman, jossa 
vaadittiin lainauskorvauksen tason nos-
tamista. Sanastoa työryhmässä edustivat 
puheenjohtaja Virpi Hämeen-Anttila 
ja toiminnanjohtaja Anne Salomaa. 
Julkilausuman tavoitteena on nostaa 
lainauskorvauksen tasoa asteittain siten, 

että vuonna 2018 lainauskorvaus yleisis-
tä kirjastoista sekä tutkimusta ja opetus-
toimintaa palvelevista kirjastoista olisi 
kaikkiaan noin 14,2 miljoonaa euroa.  
Lisäksi teosten lainaaminen tutkimusta 
ja opetustoimintaa palvelevista kirjas-
toista tulisi työryhmän mukaan sisällyt-
tää mahdollisimman pian lainauskor-
vauksen piiriin.

Tällä hetkellä lainauskorvausta mak-
setaan ainoastaan yleisistä kirjastoista 
tapahtuvasta lainaamisesta. Eduskunta 
on useasti edellyttänyt korvauksen 
laajentamista myös opetus- ja tutkimus-
kirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen. 
Vuonna 2015 opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö esitteli suunnitelmia korvaus-
oikeuden laajentamiseksi yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista 
tapahtuvaan lainaamiseen. Tämän 
tarpeellisen ja odotetun lainmuutoksen 
on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 
alusta. Laadukas suomalainen kirjalli-
suus kaikissa muodoissaan on kirjas-
tolaitoksen sisältö ja perusta. Kaikki 
kirjallisuuden tekijät ansaitsevat asian-
mukaisen korvauksen lainaamisesta.  

Toukokuussa järjestettyjen eduskunta-
vaalien seurauksena Suomi sai uuden 
hallituksen ja Sanni Grahn-Laasonen 
(kok) tuli opetus- ja kulttuuriminis-
teriksi. Vuoden 2015 aikana lainaus-
korvauksista jätettiin yksi kirjallinen 
kysymys, kansanedustaja Pia Viitasen 
(sd) toimesta. Kirjallinen kysymys on 

Lainauskorvaus -vaikuttamistyö
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Lainauskorvaus -vaikuttamistyö

valtiopäivätoimi, jolla yksittäinen tai 
useampi kansanedustaja yhdessä voi 
pyytää ministereiltä lisätietoa hallituk-
sen toimista. 

Eduskunta on ottanut Suomen vallitse-
vaan tilanteeseen kantaa useaan ottee-
seen todeten nykytilan kohtelevan kir-
jallisuuden tekijöitä eriarvoisesti. Uusi, 
vuonna 2015 työnsä aloittanut eduskun-
ta ehti ottaa vuoden aikana kahdesti 
kantaa lainauskorvausten alhaiseen 
tasoon, sekä sivistysvaliokunnan että 
valtiovarainvaliokunnan toimesta. 
Eduskunta hyväksyi loppuvuodesta 2015 
seuraavan lausuman valtiovarainvalio-
kunnan ehdotuksesta:

102 %
 vuoden 2015 

lainauskorvausmäärärahan 
kasvu edellisvuodesta.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin 
suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen 
nostamiseksi muiden Pohjoismaiden tasolle Suomen itsenäi-

syyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017 ja että hallitus ottaa  
määrärahatarpeen huomioon keväällä 2016 laadittavassa  

julkisen talouden suunnitelmassa. Myös opetus- ja tutkimus- 
kirjastoista tapahtuva lainaaminen tulee saattaa  

korvausjärjestelmän piiriin. 

(EK 28/2015)
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Syksyllä 2015 järjestimme  
kansanedustajille perinteiset,  

vuotuiset Kirjailijakahvit. 

Kuvat: Milla Talassalo
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Lue lisää kampanjasta: 
KIRJAELÄÄ.FI 

Lainauskorvaukset Pohjoismaissa 2015

TANSKA

RUOTSI

NORJA

SUOMI

 
 

LAINOJA 
VUODESSA

75 MILJ.

90 MILJ.

40 MILJ.

95 MILJ.

 
 

MÄÄRÄRAHA 
VUODESSA €

22,0 milj.

15,0 milj.

12,5 milj.

8,2 milj.

 
 

MAKSETTU  
VUODESTA

1946

1954

1947

           2007  
 

Suomen vuosittainen lainamää-
rä koostuu yleisten kirjastojen 
kirjalainoista (n. 71 milj.), musiikin 
lainoista (n. 6 milj.) sekä korvauk-
sen ulkopuolella olevien opetus- ja 
tutkimuskirjastojen lainoista (n. 
18 milj.). Muissa Pohjoismaissa 
opetus- ja tutkimuskirjastot ovat 
pääsääntöisesti mukana lainalu-
vuissa ja korvauksen piirissä.  

Maiden korvausjärjestelmissä 
on eroja: Suomessa lainauskor-
vaus on tekijänoikeudellinen ja 
perustuu lainamääriin. Ruotsissa 
määräraha sisältää sekä harkin-
nanvaraisia tukia että lainaamisen 
perusteella maksettavat korvauk-
set. Tanskassa korvaukset mak-
setaan saataville saattamisen eli 
käytännössä sivumäärän mukaan. 
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Tilinpäätös 
      2015



Sanasto ry, Sanasto rf

Tilikausi 1.1.2015-31.12.2015

Toimintakertomus 2015

1. Toiminta-ajatus

Sanasto ry, Sanasto rf on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö. Haluamme mah-
dollistaa kirjallisuuden tekijöiden luovan työn ja tarjota käyttäjille toimivia lupia 
kirjallisuuden käyttöön. Palvelemme tekijöitä mm. hallinnoimalla kirjallisuuden 
jälkikäytöstä kertyviä tekijänoikeuskorvauksia ja tilittämällä ne edelleen oikeu-
denomistajille. Palvelemme myös kirjallisuuden käyttäjiä myöntämällä lupia kir-
jallisuuden käyttöön erilaisissa tilanteissa. Edunvalvontatyömme tavoitteena on, 
että lainsäädäntö suojaa tekijän oikeuksia ja mahdollistaa luovan työn tekemisen 
ja sillä elämisen. 

2. Riskit ja epävarmuustekijät

Sanaston toiminta on vakaalla pohjalla ja monet vuonna 2014 hyväksytyssä 
toimintastrategiassamme linjatut tavoitteet ovat toteutuneet etupainotteisesti. Se 
mahdollistaa omalta osaltaan edelleen toiminnan tehokkaan kehittämisen. Lai-
nauskorvauksiin liittyvää vaikuttamistyötä on perusteltua jatkaa, kunnes asetetut 
tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan.  Toimintaamme ei liity erityisiä riski- 
tai epävarmuustekijöitä. Se on vakaalla ja tuottavalla pohjalla. Seuraamme myös 
tiiviisti toimintastrategiamme toteutumista. 

3. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen  
 sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuosi 2015 oli Sanastossa hyvin aktiivinen. Toimintamme keskiössä oli toiminta-
vuonna strategisten tavoitteidemme edistäminen: Sanaston valtakirjapohjan ja 
asiakasmäärän kasvattaminen, tekijöiden tekijänoikeustietoisuuden parantami-
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nen, keräämiemme tekijänoikeuskorvausten kasvattaminen sekä niiden mahdol-
lisimman tehokas tilittäminen ja henkilöstön kehittäminen. Yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen saralla vaikutimme erityisesti lainauskorvausmäärärahan tasoon ja 
opetus- ja tutkimuskirjastojen tuomiseen lainauskorvauksen piiriin.

Sanasto on tehnyt lainauskorvauksiin liittyvää vaikuttamistyötä vuodesta 2011 
lähtien. Vuonna 2015 lainauskorvausmäärärahan taso korotettiin kaksinkertaisek-
si. Kaikista eduskuntapuolueista muodostettu parlamentaarinen työryhmä antoi 
alkuvuodesta 2015 julkilausuman, jonka tavoitteena on määrärahan korottaminen 
pohjoismaiselle tasolle vuoteen 2018 mennessä sekä opetus- ja tutkimuskirjasto-
jen tuominen korvauksen piiriin mahdollisimman pian. Päättäjien tapaaminen 
yhdessä kirjallisuuden tekijöiden kanssa on vaatinut toimintavuoden aikana pal-
jon resursseja, mutta se on ollut asian edistämisen kannalta ehdottoman tärkeää. 

Toimintavuoden aikana käynnistimme laajan sähköisten palvelujemme uudis-
tushankkeen. Myös uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin 
aktiivisesti. Uuden järjestelmän käyttöönotto tehostaa ja yksinkertaistaa merkittä-
västi keräämiemme tekijänoikeuskorvausten tilittämistä. 

Tekijänoikeuskorvausten tilittäminen jatkui tehokkaasti koko toimintavuoden 
ajan ja tavoittelimme aktiivisesti korvauksiin oikeutettuja tekijöitä. Asiakasmää-
rämme kasvoikin toimintavuoden aikana merkittävästi, 12,2% edellisvuodesta. 
Asiakkaanamme oli vuoden lopussa yli 5 800 suomalaista kirjallisuuden tekijää 
tai edesmenneen tekijän oikeudenomistajaa.  
 

4. Tunnusluvut sekä talous ja varainhankinta

Keräsimme vuoden 2015 aikana tekijänoikeuskorvauksia yhteensä noin 7,2 miljoo-
naa euroa. Kerättyjen korvausten yhteissumma kasvoi edelliseen vuoteen verrat-
tuna noin 87,1 %. Suuri kasvu johtui lainauskorvausmäärärahan tasokorotuksesta. 

Sanasto on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys ja toimintamme kulut 
katetaan kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista pidätettävillä hallinnointikorva-
uksilla sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Toimintamme kulut olivat 
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vuonna 2015 noin 757 500 euroa. Merkittävin osuus kuluista koostuu henkilöstö-
kustannuksista sekä it-järjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannuksista. Vuonna 
2015 Sanaston kulupidätys oli lainauskorvausten osalta 9,6 % ja muiden tekijän-
oikeuskorvausten osalta 11 %. Lainauskorvausten muita korvauslajeja alhaisempi 
kulupidätys perustuu siihen, että lainauskorvaus muodostaa yli 90 % Sanaston 
keräämistä tekijänoikeuskorvauksista. 

Yhdistyksen taloutta ja sijoitustoimintaa hoitaa toiminnanjohtaja, joka raportoi 
yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen sijoitustoiminnassa tehdään matalariskisiä, 
lähinnä korkoinstrumentteihin painottuvia ratkaisuja. Sijoitus- ja rahoitustoimin-
nan tuotot olivat vuonna 2015 yhteensä noin 122 500 euroa.

Tilitimme vuonna 2015 yhteensä tekijänoikeuskorvauksia yli 6,7 miljoonaa euroa 
yli 5400 kirjallisuuden tekijälle. Asiakkaistamme 87,5 % sai Sanastosta korvauksia 
vuoden 2015 aikana. Tilitysrytmimme on nopea ja tilitämme valtaosan toimin-
tavuoden aikana keräämistämme korvauksista niihin oikeutetuille tekijöille jo 
ennen toimintavuoden päättymistä. Sanaston noudattamat tilitysperiaatteet on 
kirjattu yhdistyksen hallituksen hyväksymään tilityssääntöön, joka on nähtävissä 
verkkosivuillamme.   

Julkaisemme tilastotietoja vuoden aikana tekemistämme tilityksistä verkkosi-
vuillamme osoitteessa sanasto.fi/tilastot. Toimintavuoden aikana antamamme 
lausunnot löytyvät osoitteesta sanasto.fi/lausunnot. 

5. Tietoa organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista

Sanaston toiminnasta vastaa kuusihenkinen hallitus yhdessä toiminnanjohtajan 
kanssa. Toimintavuoden aikana Sanaston palveluksessa työskenteli seitsemän 
henkilöä.

Julkaisemme vuosittain toiminnastamme vuosikertomuksen, jossa kerromme 
mm. toiminnastamme, organisaatiostamme, hallituksemme kokoonpanosta ja 
tilintarkastajista. Vuosikertomus on vapaasti luettavissa verkkosivuillamme. 
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Tuloslaskelma ja tase

        1.1.2015  1.1.2014
Rahayksikkö EURO    - 31.12.2015 - 31.12.2014
   

VARSINAINEN TOIMINTA   
     Tuotot     7 172 223,49 4 484 516,25
     Kulut   
           Henkilöstökulut    -440 967,98 -381 686,72
           Poistot     -7 052,34  -3 865,00
           Muut kulut    -309 496,22 -263 695,91
           Kulut yhteensä    -757 516,54 -649 247,63
      Toiminnanalan kate    6 414 706,95 3 835 268,62
   
 Kirjallisuuden tekijänoikeusrahasto   
     Tuotot     17 674,17  80 264,66
     Kulut   
           Muut kulut    -97 477,53 -32 585,83
           Kulut yhteensä    -97 477,53 -32 585,83
      Toiminnanalan kate    -79 803,36  47 678,83
   
 Tuotto-/kulujäämä    6 334 903,59 3 882 947,45
   
 Varainhankinta   
      Jäsenmaksutuotot    2 000,00 2 000,00  

 Tuotto-/kulujäämä    6 336 903,59 3 884 947,45
   
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta   
      Tuotot, rahoitustoiminta   123 777,41 63 877,13
      Kulut, rahoitustoiminta   -1 242,64  -1 746,53

      122 534,77 62 130,60
   
 Tuotto-/kulujäämä    6 459 438,36 3 947 078,05
   
 Siirrot rahastoihin/rahastoista   -7 625,59  -55 903,87
        



Tuloslaskelma ja tase

      1.1.2015   1.1.2014
Rahayksikkö EURO    - 31.12.2015 - 31.12.2014 

Siirrot oikeudenomistajille   
       Tilikaudella tilitetyt tekijänoikeuspalkkiot -4 878 110,20 -2 460 164,11
       Siirto tilitettäviksi oikeudenomistajille myöh. -1 928 226,33 -1 654 538,73
       Varaukset yllättäville vaatimuksille  -342 946,96 -175 813,52

       Hallinnointikulupidätys   697 470,72 399 342,18
   
 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   0,00  0,00   
     
   
V a s t a a v a a    

PYSYVÄT VASTAAVAT      
 Aineettomat hyödykkeet   
      Aineettomat oikeudet    4 050,00 5 400,00
      Aineettomat hyödykkeet yhteensä  4 050,00 5 400,00
      4 050,00 5 400,00
 Aineelliset hyödykkeet   
      Koneet ja kalusto    17 107,00  7 545,25
      Aineelliset hyödykkeet yhteensä  17 107,00  7 545,25
      Pysyvät vastaavat yhteensä   21 157,00  12 945,25
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Saamiset     
 Lyhytaikaiset   
      Myyntisaamiset    29 591,02 24 910,50
      Muut saamiset    17 488,96 23 939,70
      Siirtosaamiset    70 980,22 49 666,53
      Lyhytaikaiset yhteensä   118 060,20 98 516,73 

 Rahoitusarvopaperit   
      Muut rahoitusarvopaperit   50 000,00 557 198,69
  Rahoitusarvopaperit yhteensä   50 000,00 557 198,69 
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Tuloslaskelma ja tase

        1.1.2015  1.1.2014
Rahayksikkö EURO    - 31.12.2015 - 31.12.2014 
   

 Rahat ja pankkisaamiset    3 918 119,06 3 823 645,68
      Vaihtuvat vastaavat yhteensä   4 086 179,26 4 479 361,10
   
 V a s t a a v a a   y h t e e n s ä   4 107 336,26 4 492 306,35  
     
   
 V a s t a t t a v a a      

 OMA PÄÄOMA   
 Muut rahastot     283 928,00 276 302,41
 Tilikauden ylijäämä/alijäämä   0,00  0,00

      Oma pääoma yhteensä   283 928,00 276 302,41
   
 VIERAS PÄÄOMA   
   
 Lyhytaikainen   
      Ostovelat     19 837,23  28 959,75
      Muut velat     9 856,60  13 816,10
      Siirtovelat     63 702,12  55 491,49
      Jakovelat oikeuden omistajille   3 730 012,31 4 117 736,60
      Lyhytaikaiset yhteensä   3 823 408,26 4 216 003,94
      Vieras pääoma yhteensä   3 823 408,26 4 216 003,94
   
 V a s t a t t a v a a   y h t e e n s ä   4 107 336,26 4 492 306,35
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Sanasto ry, Sanasto rf     Tilinpäätös 
Korkeavuorenkatu 30       
00130 HELSINKI    
Y-tunnus 1981169-8     31.12.2015

         
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT 
 Kotipaikka: Helsinki       

        
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot   

 Vaihtuvien vastaavien arvostusperusteet:
 Rahoitusomaisuuteen merkityt saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa   
 tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.
 Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa.   

Jaksotusperiaatteet ja menetelmät

 Yhdistyksen pysyviin vastaavin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödyk- 
 keiden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.
 Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme  
 vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden  
 kuluksi.      
 Lainauskorvausten tilitysjärjestelmän luomisesta ja kehittämisestä ja toiminnan- 
 ohjausjärjestelmän muokkaamisesta aiheutuneet kustannukset kirjataan vuosi- 
 kuluina.       
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Sanasto ry, Sanasto rf     Tilinpäätös 
Korkeavuorenkatu 30       
00130 HELSINKI    
Y-tunnus 1981169-8     31.12.2015

            
   
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

 Varsinaisen toiminnan tuotot
      1.1.2015  1.1.2014
      - 31.12.2015 - 31.12.2014 

 Lainauskorvausmäärärahat  6 607 167,50 3 254 487,65
 Celia-omakirjakorvaukset  301 771,41 311 782,68
 Celia-oppikirjakorvaukset  24 919,73 23 872,16
 Radio- ja televisio-käyttökorvaukset 219 452,29 210 407,93
 Esityskorvaukset    5 535,29  6 059,36
 Muut tekijänoikeuskorvaukset  11 952,15  7 449,50
 Ulkomailta kerätyt radio- ja tv-korvaukset  1 425,12  19 213,22
 Ennakoiden tuloutus   0,00  651 243,75

      7 172 223,49 4 484 516,25
       
 Rahoitustuottojen ja rahoituskulujen yhteismäärät
      1.1.2015  1.1.2014
      - 31.12.2015 - 31.12.2014

 Myyntivoitot    55 276,18  9 840,99
 Korkotuotot    68 501,23 54 036,14
 Korkokulut    -13,66  -3,92
 Myyntitappiot    -859,98  -1 462,61
 Muut rahoituskulut   -369,00  -280,00

      122 534,77 62 130,60
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Sanasto ry, Sanasto rf     Tilinpäätös 
Korkeavuorenkatu 30       
00130 HELSINKI    
Y-tunnus 1981169-8     31.12.2015

            
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Muihin tase-eriin kuin vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden jälleenhankinta-
hintojen ja aktivoitujen hankintamenojen olennaiset erotukset
       
 Rahoitusarvopaperit 
      1.1.2015  1.1.2014
      - 31.12.2015 - 31.12.2014

 Muut rahoitusarvopaperit
 Markkina-arvo    50 000,00 587 171,66
 Aktivoitu hankintameno   50 000,00 557 198,70

 Erotus     0,00  29 972,96

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erien muutokset
      1.1.2015  1.1.2014
      - 31.12.2015 - 31.12.2014

 Tilikauden tulos    0,00  0,00
       
 Kirjallisuuden tekijänoikeusrahasto      
 Tilikauden alussa   276 302,41 220 398,54
       
 Lisäykset tilikaudella:       
 Lainauskorvaus, jäljelle jäänyt osuus 5 049,55  74 264,66
 Omakirjalainat, jäljelle jäänyt osuus 6 452,57  0,00
 Elävä arkisto -maksu   6 052,00  5 100,00
 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahastointi 87 428,95 7 556,05
 Muu rahastointi     120,05  1 568,99

      105 103,12 88 489,70
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Sanasto ry, Sanasto rf     Tilinpäätös 
Korkeavuorenkatu 30       
00130 HELSINKI    
Y-tunnus 1981169-8     31.12.2015

            
      1.1.2015  1.1.2014
      - 31.12.2015 - 31.12.2014

       
 Vähennykset tilikaudella:       
  Tekijänoikeuspalkkiot   -15,00  -16,03
  Jäsenmaksut     -20 486,10 -21 430,00
  Lahjoitukset    -15 000,00 -10 000,00
  Palkinnot    -10 000,00 0,00
  100 kirjailijaa -hanke   -36 001,55 0,00
  Politiikkatyöryhmän kuluja  -12 164,21  0,00
  Lyhdyn strategiatyö   -2 000,00 0,00
   Muut kulut    -1 810,67  -1 139,80

      -97 477,53 -32 585,83
       
 Tilikauden lopussa   283 928,00 276 302,41
        
 Oma pääoma yhteensä   283 928,00 276 302,41

Jakovelat oikeudenomistajille korvauslajeittain
      31.12.2015 31.12.2014

 Lainauskorvausmäärärahat  2 485 452,35 2 619 927,60
 Celia-omakirjakorvaukset  255 769,18 541 783,35
 Celia-oppikirjakorvaukset  14 657,90  14 055,40
 Radio- ja televisio-käyttökorvaukset 143 390,93 154 983,89
 Esityskorvaukset    2 669,36  3 002,09
 Muut tekijänoikeuskorvaukset  4 631,59  3 833,25
 Varaukset yllättäville vaatimuksille 823 441,00 780 151,02

 Jakovelat oikeudenomistajille yhteensä 3 730 012,31 4 117 736,60
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Sanasto ry, Sanasto rf     Tilinpäätös 
Korkeavuorenkatu 30       
00130 HELSINKI    
Y-tunnus 1981169-8     31.12.2015

            
Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut omasta puolesta annetut vakuudet       
 
Yhtiöllä on toimitiloja koskeva vuokrasopimus, jonka irtisanomisaika vuokralaisen 
puolelta on 6 kk. Ensimmäinen irtisanomispäivä on 31.12.2016.    
         
 Vuokravastuut v. 2016 erääntyvät     63 612,00
 Vuokravastuut v. 2017 erääntyvät     31 806,00
         95 418,00 
 
Toimitilan vuokran maksamisen vakuudeksi on pantattu 15 903,00 euron määräinen 
pankkitalletus joka sisältyy taseessa erään Muut saamiset.     
  

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin eriteltynä
      1.1.2015  1.1.2014
      - 31.12.2015 - 31.12.2014

 Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 7  6

Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut
      1.1.2015  1.1.2014
      - 31.12.2015 - 31.12.2014

 Palkat ja palkkiot   366 838,14 313 624,57 
 Rahastosta katetut palkkiot  -5 040,00 0,00 
 Eläkekulut    66 348,94 57 482,10 
 Muut henkilösivukulut   12 820,90 10 580,05

      440 967,98 381 686,72
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Tilinpäätöksen allekirjoitukset
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Sanasto ry, Sanasto rf     Tilinpäätös 
Korkeavuorenkatu 30       
00130 HELSINKI    
Y-tunnus 1981169-8     31.12.2015

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

 Helsingissä 13. päivänä huhtikuuta 2016

 Sanasto ry, Sanasto rf:n hallitus

 Virpi Hämeen-Anttila   Marianne Backlén 
 puheenjohtaja

 Pirjo Hiidenmaa    Heikki Karjalainen

 Suvi Oinonen    Jukka-Pekka Pietiäinen

 
 Sanasto ry, Sanasto rf:n toiminnajohtaja

 Anne Salomaa 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

 Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 Helsingissä 15. päivänä huhtikuuta 2016

 KPMG Oy Ab
 tilintarkastusyhteisö 
  
 Minna Riihimäki 
 KHT



Tilintarkastuskertomus

Sanasto ry, Sanasto rf:n jäsenille

Olemme tilintarkastaneet Sanasto ry, Sanasto rf:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toi-
mintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää ta-
seen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

 
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne 
antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen 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 lau-
sunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, 
että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkas-
tuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä ti-
lintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen 
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimin-
takertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyl-
listyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvolli-
suus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.  

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi ti-
linpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä 
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Tilintarkastuskertomus

muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon 
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski-
en arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 
valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi si-
säistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon 
yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös so-
vellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

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

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidatto-
mia.
 
Helsingissä 15. huhtikuuta 2016
KPMG OY AB
 
Minna Riihimäki
KHT
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Sanasto är, i likhet med andra finländska upphovsrättsorganisatio-
ner, en förening som arbetar för allmännytta utan att sträva efter 
vinst.

Sanasto administrerar ersättningar för upphovsrätten och redovisar dessa för rätt-
sinnehavarna. År 2015 handhade föreningen ersättningar för upphovsrätten till ett 
sammanlagt värde av ca 7,2 miljoner euro. Till största delen bestod dessa av ersätt-
ningar för utlåningsersättningar. Anslagen i statsbudgeten för ändamålet fördubbla-
des jämfört med året innan. Samtliga ersättningar ökade med 87,1 % under året.

Vi betjänar också dem som använder litteratur genom att bevilja tillstånd och li-
censer. Vår strävan är att öka synligheten för litteraturen och vi försöker därför göra 
beviljandet av licenser så smidigt som möjligt. Att använda sig av Sanastos licenser är 
att slå ett slag för den finländska litteraturen, eftersom Sanasto redovisar ersättning-
ar till upphovsmännen.  Vi redovisar ersättningarna individuellt, enligt hur många 
gånger verken använts. År 2015 redovisade vi ersättningar till 5486 rättsinnehavare för 
att värde av över 6,7 miljoner euro. Största delen av de ersättningar vi samlar ihop re-
dovisar vi för under samma år. Av våra kunder fick 87,5 % ersättningar under år 2015.

Sanastos ekonomi består av samlade ersättningar för upphovsrätten, innehållna 
ersättningar för administrationen samt ränteavkastning från investeringar. Verksam-
hetsledaren handhar föreningens ekonomi, och redovisar för den till föreningens 
styrelse. Föreningens investeringsverksamhet görs med låg risk, med betoning på 
lösningar som gäller ränteinstrument. År 2015 var avkastningen på Sanastos place-
rings- och investeringsverksamhet ca 122 500 euro. 

Kostnaderna för vår verksamhet var ca 757 500 euro år 2015. Största delen av kost-
naderna var personalkostnader och utvecklings- och underhållskostnader för it. I 
början av året övergick vi till fast kostnadsinnehållning på alla de ersättningsområ-
den vi administrerar. År 2015 var Sanastos kostnadsinnehållning för utlåningsersätt-
ningarnas del 9,6 % och för övriga ersättningar för upphovsrätten 11 %. Den lägre 
procentandelen för kostnadsinnehållningen för de övriga ersättningarnas del beror 
på att utlåningsersättningarna står för mer än 90 % av alla upphovsrättsersättningar 
Sanasto betalar ut. 
Vårt påverkningsarbete var fortsatt aktivt också under 2015. Intressebevakning och 
samhällspåverkan för att förbättra de litterära upphovsmännens ställning och en 
positiv atmosfär till förmån för upphovsmännen hör till vårt grunduppdrag. Vi har 
fortsatt gott samarbete med andra organisationer som arbetar för upphovsrätten och 
aktörer på det skapande fältet.

Sanasto år 2015
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Under verksamhetsåret arbetade vi för aktörerna på det skapande fältet bland annat 
genom att göra uttalanden och ställningstaganden, samt genom att träffa beslutsfat-
tare angående frågor om upphovsrätten. Vår kampanj Boken lever, som drog igång 
år 2011 gjorde ett genombrott, när anslagen för utlåningsersättningar fördubblades 
för år 2015. Det finns ändå ett avstånd till nivån för de andra nordiska länderna, och 
arbetet fortsätter. Läs mer om vårt arbete för intressebevakning på s. 30.

Vi firade vårt 10 års jubileumsår 2015, som också var det riksomfattande Bokens år. 
Med anledning av feståret ordnade Sanasto i samarbete med Läscentrum projektet 
Hundra författare, tusentals möten. Inom ramen för projektet hade många författare 
möjlighet att berätta om sitt arbete och upphovsrättsfrågor runtom i Finland.

Under jubileumsåret delade vi också ut det första Sanasto-priset. Med hjälp av det 
ville vi lyfta fram upphovsrättens betydelse. Vem som helst fick föreslå en pristaga-
re och vi fick många goda förslag  till mottagare för priset på 10 000 euro. Styrelsen 
för Sanasto gav priset till författaren Kirsi Kunnas för hennes betydelsefulla arbete 
upphovsrätten till fromma.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

1. Verksamhetsidé

Sanasto ry, Sanasto rf är en organisation på det litterära upphovsrättsfältet. Vi vill 
göra det möjligt för de litterära upphovsmännen att ägna sig åt skapande arbete och 
erbjuda användarna licenser för att använda litteraturen. Vi erbjuder service bland 
annat genom att administrera återanvändning av litteratur, uppbära ersättningar för 
upphovsrätten och redovisa dem vidare till rättsinnehavarna. Vi erbjuder också licen-
ser för olika slags bruk. Målet för vår intressebevakning är att lagstiftningen skyddar 
upphovsmannens rättigheter och gör det möjligt att ägna sig åt skapande verksam-
het, och leva på det.

2. Risker och osäkerhetsfaktorer

Sanastos verksamhet vilar på en solid bas och många av de verksamhetsstrategier 
och målsättningar vi godkände år 2014 har förverkligats. För vår del gör möjliggör 
det att utveckla vår verksamhet på ett effektivt sätt. Det finns anledning att fortsätta 
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påverkningsarbetet för upphovsrätten, tills målsättningen förverkligats fullt ut.  Vår 
verksamhet behäftas inte av risker eller osäkerhetsfaktorer. Den vilar på en solid och 
produktiv grund.  Vi följer intensivt med hur vår verksamhetsstrategi förverkligas.

3. Väsentliga händelser under och efter redovisningsperioden samt en 
uppskattning av den framtida utvecklingen

Sanasto var mycket aktivt under år 2015. Arbetet för att nå vår strategiska målsättning 
var i centrum under verksamhetsåret: Bottnen för fullmakter, att öka kundmängden, 
att öka medvetenheten om upphovsmännens rättigheter, att öka de sammanlagda 
ersättningarna för upphovsrätten och att effektivera redovisningarna och utveck-
lingsarbetet för personalen. Angående det samhälleliga påverkansarbetet påverkade 
vi särskilt nivån på anslagen för utlåningsersättningarna och för att få med undervis-
nings- och forskningsbiblioteken så att lån där berättigar till utlåningsersättningar.

Sanasto har gjort påverkansarbete till förmån för utlåningsersättningar sedan år 2011. 
År 2015 fördubblades nivån på anslagen för utlåningsersättningarna. Den parlamen-
tariska arbetsgruppen som var sammansatt av representanter från alla riksdagspar-
tier gjorde i början av år 2015 ett uttalande som hade som mål att lyfta anslagen till 
nordisk nivå inom år 2018, samt att föra in undervisnings- och forskningsbiblioteken 
till dem som berättigar till ersättningar så snart som möjligt. Det har krävt mycket re-
surser att tillsammans med de litterära upphovsmännen  träffa beslutsfattare under 
verksamhetsåret, men det har varit av största vikt att driva den här saken.

Under verksamhetsåret drev vi igång ett brett förnyelseprojekt för våra elektroniska 
tjänster. Det aktiva utvecklandet av det nya verksamhetssystemet fortsatte. Det nya 
systemet förenklar och effektiverar märkbart insamlandet och redovisningen av 
ersättningar.

Redovisningen av ersättningar för upphovsrätten fortsatte intensivt under hela 
verksamhetsåret och vi nådde fler av dem som är berättigade till ersättningar. Vår 
kundkrets växte märkbart, med 12.2 % jämfört med året innan. Vid utgången av året 
var fler än 5 800 finländare upphovsmän på det litterära fältet eller efterlevande till 
upphovsmän och rättsinnehavare.



4. Koder samt ekonomi och medelinsamling

Under år 2015 samlade vi ihop sammanlagt ca 7,2 miljoner euro ersättningar till upp-
hovsrätten. Den sammanlagda summan växte jämfört med föregående år ca med 
87,1 %. Den stora ökningen berodde på den höjda nivån på utlåningsersättningarna.

Sanasto är en ideell förening som inte eftersträvar vinst. Utgifterna för verksamheten 
täcks av innehållning från de samlade upphovsrättsersättningarna samt av avkast-
ning från investeringsverksamhet. Utgifterna för verksamheten var år 2015 ca 757 500 
euro. Största delen av utgifterna bestod av personalkostnader samt utvecklings- och 
underhållskostnader för it. År 2015 var Sanastos kostnadsinnehållning för utlånings-
ersättningens del 9,6 % och för de övriga upphovsrättsersättningarnas del 11 %. Den 
lägre procentandelen för kostnadsinnehållningen för de övriga ersättningarna beror 
på att utlåningsersättningarna står för mer än 90 % av alla upphovsrättsersättningar 
Sanasto betalar.

Verksamhetsledaren handhar föreningens ekonomi och investeringsverksamhet, 
och hen rapporterar om dessa för styrelsen. Föreningens investeringsverksamhet gör 
med låg risk, med tyngdpunkt på lösningar som gäller ränteinstrument. Avkastning-
en på investerings- och placeringsverksamheten var år 2015 sammanlagt ca 122 500 
euro.

Vi redovisade år 2015 ersättningar för sammanlagt mer än 6,7 miljoner euro till mer 
än 5400 litterära upphovsmän. Av våra kunder fick 87,5 % ersättningar från Sanasto år 
2015. Vi har en snabb redovisningsrytm och vi redovisar merparten av de ersättning-
ar vi samlar under verksamhetsåret till vederbörande upphovsmän före utgången 
av verksamhetsåret. De redovisningsprinciper Sanasto uppfyller finns inskrivna i de 
stadgar föreningens styrelse har godkänt. De finns till påseende på vår webbplats. 

Vi publicerar statistik över de redovisningar vi gjort under året på vår webbplats på 
adressen sanasto.fi/tilastot.  Under verksamhetsårets gång gör vi uttalanden som 
hittas på adressen sanasto.fi/lausunnot. 

5. Uppgifter om organisationen, ledningen och revisorerna
En styrelse på sex personer ansvarar tillsammans med verksamhetsledaren för Sa-
nastos verksamhet. Under verksamhetsåret arbetade sju personer i Sanastos tjänst.

Vi publicerar årligen en årsberättelse där vi berättar om bland annat vår verksamhet, 
organisation, styrelsens sammansättning och revisorerna. Vår årsberättelse finns fritt 
tillgänglig på vår webbplats.
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