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Nykyisessä hallitusohjelmassa todetaan, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa 
rakennettaessa ja kulttuurin tukia pyritään painottamaan sisällön luomiseen ja tehokkaaseen 
levittämiseen. Hallitusohjelma korostaa myös kulttuurin saattamista tasa-arvoisesti kaikkien 
saataville. Kirjallisuuden osalta tämä tavoite toteutuu jo toimivan kirjastojärjestelmän avulla.  
 
Kulttuurisisältöjen saataville saattamisesta tulee suorittaa kohtuullinen korvaus sisällöt luoneille 
tekijöille. Hallitusohjelmassa painotetaan, että tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin 
tekijänoikeuksien käytöstä suoritettavasta kohtuullisesta korvauksesta. Oikeus kohtuulliseen 
korvaukseen tulee turvata myös silloin, kun teoksia käytetään kirjastoissa.  
 
Lainauskorvausjärjestelmän avulla voidaan tukea suomalaisia kirjallisuuden tekijöitä 
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, koska korvaus jakautuu tekijöille kirjastoista saatavan 
lainaustiedon perusteella. Tässä asiakirjassa esitetään kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö 
Sanaston vaatimukset lainauskorvausjärjestelmään tarvittavista muutoksista.  
 
 

Taustaa 
 
Suomessa teosten lainamääriin perustuvat korvaukset ovat olleet käytössä vasta vuodesta 2007, 
kun muissa Pohjoismaissa vastaavia korvauksia on maksettu jo usean vuosikymmenen ajan. 
Vuokraus- ja lainausdirektiivi implementoitiin aikanaan 1990-luvun puolivälissä Suomeen väärin. 
Silloin tekijöille säädettiin oikeus lainauskorvaukseen, mutta kaikki merkittävää lainaustoimintaa 
harjoittavat kirjastot vapautettiin korvauksen maksamisesta. Tämän seurauksena tekijöille ei ennen 
vuotta 2007 Suomessa suoritettu korvausta teosten lainaamisesta. 
 
Vuonna 2004 Suomi sai Euroopan yhteisön komissiolta virallisen huomautuksen vuokraus- ja 
lainausdirektiivin virheellisestä implementoinnista. Komissio katsoi Suomen rikkoneen vuokraus- ja 
lainausdirektiivin 5 artiklan 3 kohtaa vapauttaessaan kaikki laitosten ryhmät lainauskorvauksen 
suorittamisesta. Komissio viittasi yhteisön tuomioistuimen antamaan ratkaisuun (C-433/02), jonka 
mukaan ”jos kyseessä olevassa jäsenvaltiossa vallitsevat olosuhteet eivät mahdollista 
asianmukaisen eron tekemistä laitosten ryhmien välillä, on velvollisuus maksaa kyseinen korvaus 
asetettava kaikille kyseessä oleville laitoksille.”1 
 

                                                           
1
 Euroopan yhteisön virallinen huomautus Suomelle 14.12.2004 2003/2196 C(2004)5183. 
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Komission virallisen huomautuksen jälkeen Suomessa tehtiin syksyllä 2006 hyvin pikaisella 
lainvalmistelulla muutos tekijänoikeuslain 19 §:ään, jonka seurauksena yleiset kirjastot poistettiin 
poikkeuksen piiristä. Kun oikeus yleisistä kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta suoritettavaan 
korvaukseen säädettiin vuoden 2007 alusta, varattiin tarkoitukseen aivan liian vähän määrärahoja.  
 
Sivistysvaliokunnassa ja eduskunnan täysistunnossa kiinnitettiin lakia säädettäessä huomiota 
siihen, että lainauskorvausmääräraha oli huomattavan pieni suhteessa yleisten kirjastojen 
vuosittaisiin lainamääriin. Pohjoismaisessa tarkastelussa Suomi on selkeästi viimeisellä sijalla 
korvausten tasossa, vaikka lainamäärissä olemme huomattavasti edellä muita Pohjoismaita. 
Oheisessa taulukossa on verrattu kirjastojen lainamääriä sekä lainauskorvausmäärärahan tasoa 
eri Pohjoismaissa: 
 
 

 

 
*Suomessa korvauksen ulkopuolella olevien opetus- ja tutkimuskirjastojen vuosittainen lainamäärä 
on noin 20 miljoonaa lainaa. Muissa Pohjoismaissa opetus- ja tutkimuskirjastot ovat pääsääntöisesti 
mukana lainaluvuissa ja korvauksen piirissä. 
**Ruotsin määräraha sisältää osan siellä jaettavista kirjallisuuden harkinnanvaraisista tuista. 

 
Lakia säädettäessä korostettiin myös, että opetus- ja tutkimuskirjastojen jättämiselle 
korvausvelvollisuuden ulkopuolelle ei ole erityisiä perusteita, vaan ratkaisu tehtiin puhtaasti 
määrärahan pienuuden perusteella. Sivistysvaliokunta ehdotti eduskunnalle seuraavan lausuman 
kirjaamista lainmuutoksen yhteydessä: ”Eduskunta edellyttää, että valtion talousarviossa 
osoitetaan lisämääräraha, jolla mahdollistetaan tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevien kirjastojen 
ottaminen tekijänoikeuslain 19 §:n tarkoittaman lainauskorvausjärjestelmän piiriin.” Lausuma 
hyväksyttiin tässä muodossa vuoden 2006 syksyllä käydyssä eduskuntakäsittelyssä. Määrärahaa 
ei kuitenkaan ole korotettu viimeisten vuosien aikana ja opetus- ja tutkimuskirjastot ovat edelleen 
poikkeuksen piirissä. 
 
 
Oikeudellisia perusteluja   
 
Epäsuhde Suomessa tarkoitukseen varattujen määrärahojen tasossa tulee oikaista viipymättä. 
Tekijällä ei ole oikeutta kieltää teostensa lainaamista, mutta hänellä on lain mukaan oikeus 
kohtuulliseen korvaukseen. Suomen nykyistä korvaustasoa ei voida pitää kohtuullisena 
korvauksena teosten lainaamisesta. 
 
Tekijänoikeudellisen sääntelyn keskeisenä tavoitteena on turvata tekijöiden mahdollisuus saada 
kohtuullinen korvaus luomiensa teosten käyttämisestä. Tekijänoikeussuojan alaisten teosten 
käyttökorvaukset muodostavat palkan, jonka tekijät saavat tekemästään työstä. Myös teosten 
lainaaminen on tekijänoikeussuojan alaisten teosten taloudellista hyödyntämistä, josta tekijöiden 
tulee saada kohtuullinen korvaus. Tekijöiden yksinoikeus teostensa hyödyntämiseen on 
tekijänoikeudellisen sääntelyn lähtökohta. Tästä yksinoikeudesta voidaan säätää poikkeuksia, 
esimerkiksi teosten lainaamisen mahdollistamiseksi ilman tekijöiltä edellytettävää lupaa.  Tekijän 
yksinoikeutta näin rajoitettaessa keskeinen tekijänoikeudellinen näkemys on, että tekijöille kuuluva 
oikeus saada taloudellinen korvaus teostensa hyödyntämisestä tulee turvata mahdollisimman 
hyvin. Tämä on erityisen tärkeää, koska tekijä ei voi kieltää teostensa lainaamista kirjastoista. 
 

 LAINOJA 

VUODESSA 

MÄÄRÄRAHA 

VUODESSA € 
 

KORVAUSTA 

MAKSETTU 

VUODESTA 

Norja  40 milj. 12 milj. 1947 

Tanska 75 milj. 22 milj. 1946 

Ruotsi 90 milj. 14 milj.** 1954 

Suomi 100 milj.* 3 milj. 2007 
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Suomen nykyistä lainauskorvauksiin varattua määrärahaa ei voida pitää kohtuullisena ja riittävänä 
korvauksena tekijänoikeussuojan alaisten teosten hyödyntämisestä. Erityisen ongelmallinen tilanne 
on opetus- ja tutkimuskirjallisuuden tekijöiden osalta, koska opetus- ja tutkimuskirjastoista 
tapahtuvasta lainaamisesta ei suoriteta tällä hetkellä lainkaan korvausta. 
 
Kirjallisuuden lainaamisesta yli viidesosa tapahtuu tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista 
kirjastoista (noin 20 miljoonaa lainaa/vuosi). Näissä kirjastoissa lainaaminen painottuu erilaiseen 
teosaineistoon kuin yleisissä kirjastoissa. Nykymuodossaan lainauskorvausjärjestelmän ei voida 
katsoa turvaavan yhdenvertaista kohtelua eri teoslajeille. Opetus- ja tutkimuskirjallisuuden 
tekijöiden omaisuuden suojan ja yhdenvertaisen kohtelun kannalta on erittäin tärkeää, että nämä 
kirjastot otetaan pikaisesti lainauskorvausjärjestelmän piiriin. Tämä on erityisen tärkeää myös siitä 
syystä, että opetus- ja tutkimuskirjallisuuden tekijöille ei ole säädetty oikeutta kieltää teostensa 
lainaamista. 
 
Komissio on Euroopan unionin lainausoikeutta koskevassa kertomuksessaan todennut, että 
ainakin tekijöille on suoritettava korvaus, vaikka direktiivin 5 artiklassa annetaan jäsenvaltioille 
varaa poiketa yksinomaisesta lainausoikeudesta, eli mahdollisuudesta kieltää teostensa 
lainaaminen. Komission mukaan jäsenvaltiot voivat vahvistaa korvauksen määrän, mutta sen on 
vastattava direktiivin taustalla olevia tavoitteita sekä yleistä tekijänoikeussuojaa.2 Vuokraus- ja 
lainausdirektiivin johdanto-osassa todetaan myös, että tekijänoikeussuojan alaisten teosten 
tekijöiden luovan työn jatkuvuus edellyttää riittäviä tuloja. Mahdollisuus näihin tuloihin ja tehtyjen 
sijoitusten takaisin saamiseen voidaan tehokkaasti turvata ainoastaan antamalla riittävä 
oikeudellinen suoja asianomaisille oikeudenomistajille. 
 
Euroopan unionin tuomioistuin on ottanut kesäkuussa 2011 antamassaan tuomiossa kantaa 
vuokraus- ja lainausdirektiivin sekä kohtuullisen korvauksen määräytymiseen. Tuomiossa 
korostetaan, että poistettaessa tekijältä mahdollisuus kieltää teostensa lainaaminen, edellyttää 
tämä sen turvaamista, että tekijät saavat kyseisestä lainaamisesta korvauksen. Tuomioistuin 
toteaa korvauksen käsitteen tarkoituksena olevan säätää vahingonkorvauksesta tekijöille, koska se 
maksetaan silloin, kun teoksia käytetään yleisölle lainauksen yhteydessä ilman tekijöiden lupaa. 
Korvauksen tulee korvata riittävästi sitä tulonmenetystä, joka tekijöille teosten lainaamisesta 
aiheutuu. Korvaus ei saa olla tasoltaan symbolinen. Tuomioistuin korostaa, että tekijöiden tulee 
voida saada riittävät tulot vahvistettavan korvauksen määrällä, kuten direktiivin 
perustelukappaleessa on todettu.3  
 
 

Johtopäätökset 
 
Edellä esitettyihin argumentteihin viitaten voidaan perustellusti todeta, että Suomessa voimassa 
oleva lainauskorvausjärjestelmä ei turvaa kohtuullisessa määrin tekijöille kuuluvia oikeuksia eikä 
kohtele eri teoslajeja yhdenvertaisesti. Voimassa oleva määrärahan taso ei vastaa direktiivin 
taustalla olevia tavoitteita kohtuullisen korvauksen suorittamisesta tekijöille eikä yleistä 
tekijänoikeussuojaa. 
 
 

1) Lainauskorvauksiin varattu määräraha tulee välittömästi nostaa vähintään 10 
miljoonaan euroon. Tekijöille tulee mahdollistaa kohtuullinen korvaus teosten 
lainaamisesta ja eri kirjallisuuden lajien yhdenvertainen kohtelu tekijänoikeudellisia 
korvauksia suoritettaessa tulee turvata. 
 

                                                           
2
 Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle lainausoikeudesta 

Euroopan unionissa, KOM(2002), 12.9.2002 s. 6. 
3
 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-271/10, kohdat 22, 29, 34 ja 37. 
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2) Opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevat kirjastot tulee poistaa poikkeuksen piiristä, 
pois lukien kuitenkin perusopetuksen piiriin kuuluvien oppilaitosten kirjastoista tapahtuva 
lainaaminen. 

 
Tekijänoikeuslain 19 §:ään tulee lisäksi kirjata selkeästi, että oikeus lainauskorvaukseen on 
alkuperäiselle tekijälle kuuluva henkilökohtainen oikeus. Lakiin tulee jättää siinä tälläkin hetkellä 
oleva viittaus tekijänoikeuslain 41 §:ään, joka turvaa esimerkiksi edesmenneen tekijän 
oikeudenomistajien mahdollisuuden saada lainauskorvausta tekijänoikeuden voimassaolon ajan. 
 
Sivistysvaliokunta kiinnitti vuonna 2006 huomiota siihen, että lainauskorvauksen tulisi kohdentua 
nimenomaan teosten alkuperäisille tekijöille. Käydyissä keskusteluissa korostettiin 
lainauskorvauksen näin tukevan samalla kulttuurin monimuotoisuutta ja luovaa työtä. Lain 
voimassa oleva sanamuoto on kuitenkin tällä hetkellä tulkinnanvarainen ja lain sanamuotoa tulee 
tältä osin täsmentää. Näin estettäisiin selkeästi lainauskorvaukseen kohdistuvan oikeuden 
ostaminen alkuperäisiltä tekijöiltä ja korvaus kohdistuisi kaikissa tapauksissa varmuudella 
kirjailijalle tai kääntäjälle. 
 
 
Tekijänoikeuslain 19 §:n 4 momentti tulisi muuttaa kuulumaan seuraavasti: 
 
”Teoksen tekijällä on oikeus korvaukseen teoksensa kappaleiden lainaamisesta yleisölle, lukuun 
ottamatta rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuotteita. Korvausta voidaan vaatia 
ainoastaan kolmen edellisen kalenterivuoden aikana tapahtuneesta lainaamisesta. Oikeutta 
korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos lainaaminen tapahtuu perusopetuksen piiriin kuuluvan koulun 
kirjastosta. Oikeus korvaukseen on henkilökohtainen eikä tekijä voi luovuttaa sitä kolmannelle tai 
luopua siitä. Oikeuteen sovelletaan kuitenkin, mitä 41 §:ssä säädetään.”   
 
Lainauskorvaus sekoitetaan usein harkinnanvaraiseen kirjastoapurahaan. Lainauskorvaus on 
teosten lainamääriin perustuva tekijänoikeudellinen korvaus ja kirjastoapuraha arvokas 
harkinnanvarainen tuki kirjallisuuden tekijöiden työskentelyyn. Suomessa myös kirjallisuuden 
harkinnanvaraisiin tukiin varatut määrärahat ovat huomattavasti jäljessä muiden Pohjoismaiden 
tasosta. Lainauskorvauksiin kohdistettavat lisämäärärahat eivät saa vaikuttaa heikentävästi 
kirjallisuuden muutenkin liian alhaisiin harkinnanvaraisiin tukiin. 
 
Laadukas suomalainen kirjallisuus tarjoaa kirjastolaitokselle sisällön samalla mahdollistaen sen 
olemassaolon. Turvaamalla tekijöille kohtuullisen korvauksen näiden sisältöjen lainaamisesta 
voidaan samalla turvata tekijöiden mahdollisuus keskittyä luovaan työhön, jonka mahdollistamista 
hallitusohjelmassakin on haluttu painottaa. 
 
 
 

Helsingissä 14. päivänä lokakuuta 2011  

 

    

Paavo Ahonen  Anne Salomaa 

Puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 

 


