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KIRJALLINEN KYSYMYS 713/2014 vp

Lainauskorvauksiin varatun määrärahan ko-
rottaminen

Eduskunnan puhemiehelle
Kotimainen kirjallisuus on suomalaisen kulttuu-
rin kivijalka. Myös suomalainen kirjastolaitos on 
maailman huippua ja lainamäärät ovat maassam-
me Pohjoismaiden korkeimmat. Kirjastolainaa-
misesta tekijöille maksettavat lainauskorvaukset 
ovat kuitenkin Suomessa muita Pohjoismaita 
huomattavasti jäljessä. Suomessa lainauskor-
vauksiin varattava vuosittainen määräraha 
(4,075 milj. euroa) on huomattavasti pienempi 
kuin muissa Pohjoismaissa (esim. Ruotsissa n. 
14 milj. euroa ja Tanskassa n. 22 milj. euroa). 
Suomalaiset ovat kuitenkin lainaajakansaa, ja 
kirjastojemme lainamäärät ovat suuremmat kuin 
missään muualla. Nykyisellä lainauskorvausten 
tasolla suomalainen kirjallisuuden tekijä saa yh-
destä teoksensa lainasta noin kuusi senttiä.

Suomessa teosten lainamääriin perustuvat te-
kijänoikeuskorvaukset ovat olleet käytössä vuo-
desta 2007, kun muissa Pohjoismaissa vastaavia 
korvauksia on maksettu jo vuosikymmenten ajan. 
Suomalaisille kirjallisuuden tekijöille on aiheu-
tunut kuluneiden vuosikymmenten aikana huo-
mattavia tulonmenetyksiä teosten lainamääriin 
perustuvan tekijänoikeuskorvausjärjestelmän 
puuttumisesta. Myös eduskunta on toistuvasti to-
dennut lainauskorvausten olevan maassamme 
liian alhaisella tasolla ja edellyttänyt selkeää oh-
jelmaa niiden korottamiseksi.

Tekijänoikeuslaki antaa lähtökohtaisesti teok-
sen tekijälle oikeuden päättää, missä hänen teos-
taan käytetään, minkälaisena ja millä ehdoilla. 
Tästä yksinoikeudesta voidaan säätää poikkeuk-
sia, jotka mahdollistavat esimerkiksi teosten lai-
naamisen kirjastoista ilman tekijöiltä edellytettä-
vää lupaa. Tekijällä ei ole tekijänoikeuslain mu-
kaan oikeutta kieltää teostensa lainaamista kir-
jastoista, minkä vuoksi hänellä on lain mukaan 
oikeus kohtuulliseen korvaukseen.

Suomea velvoittaa EU:n jäsenvaltiona vuok-
raus- ja lainausdirektiivi, johon lainauskorvauk-
set perustuvat. Direktiivin mukaan tekijän tulee 
saada kohtuullinen korvaus teostensa lainaami-
sesta. Suomea velvoittaa myös EU:n tuomioistui-
men kesällä 2011 antama päätös (C-271/10), jon-
ka mukaan lainauskorvaus ei saa olla tasoltaan 
symbolinen, vaan sen tulee olla kohtuullinen kor-
vaus tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. 
Vuokraus- ja lainausdirektiivissä todetaan myös, 
että tekijöiden työn jatkuvuus edellyttää riittäviä 
tuloja ja että tämä voidaan tehokkaasti turvata ai-
noastaan antamalla asianomaisille oikeudenhalti-
joille riittävä suoja.

Tekijänoikeudet puhuttavat voimakkaasti, ja 
usein monimutkaisten asioiden ratkaisemiseen 
tarvitaan laajoja kompromisseja. Lainauskor-
vaukset ovat poikkeus: niiden korottamista kan-
nattavat kaikki. Haasteellisinakin taloudellisina 
aikoina valtion tulee korjata oikeudelliset epä-
kohdat. Myös kirjailijoiden työllistävä vaikutus 
tulee huomioida: luovan työn tekijät pitävät 
käynnissä laajan luovan alan arvoketjun. Lai-
nauskorvausten tuntuva korottaminen ja kirjaili-
joiden toimeentulon vahvistaminen turvaisivat 
luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä sekä 
edistäisivät luovaa taloutta ja talouskasvua.
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Tekijänoikeuksilla on myös uutta luova tar-
koitus: turvaamalla tekijöiden mahdollisuus kes-
kittyä pääasialliseen työhönsä synnytetään uutta 
kirjallisuutta. Tekijänoikeuskorvaukset muodos-
tavat tekijän työstään saaman palkan. Valtioval-
lalla on velvollisuus turvata tekijälle kohtuulli-
nen korvaus hänen luomiensa teosten käyttämi-
sestä. Kirjastolainaaminen kirjastoista on teos-
ten taloudellista hyödyntämistä, josta tekijän tu-
lee saada asianmukainen korvaus.

Laadukas suomalainen kirjallisuus tarjoaa kir-
jastolaitokselle sisällön ja mahdollistaa sen ole-
massaolon. Myös tekijöille tulee antaa mahdolli-
suus elää työllään.
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Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjär-
jestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomai-
sen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyk-
sen:

Mihin toimiin valtioneuvosto ryhtyy, jot-
ta Suomessa lainauskorvauksiin varattu 
määräraha nostetaan eduskunnan tah-
totilan mukaisesti tasolle, joka takaa te-
kijöille riittävän korvauksen heidän 
teostensa lainaamisesta ja

onko opetus- ja kulttuuriministeriössä 
laadittu konkreettinen ohjelma lainaus-
korvausten korottamiseksi pohjoismai-
selle tasolle, ja mikäli on, mikä on kysei-
sen ohjelman sisältö?
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