
 
TIEDOTE 

Vapaa julkaistavaksi 5.12.2018 
 

  

 

 
 
Kirjallisuuden tekijöille yli 8,3 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia 
– Lainauskorvauksen määrä on 25 senttiä per laina 
 
Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on tilittänyt tekijänoikeuskorvauksia yhteensä yli 8,3 
miljoonaa euroa yhteensä 8 469:lle kirjallisuuden tekijälle. Tekijät saavat korvaukset keskiviik-
kona 5.12.2018. 
 
Nyt maksettavista korvauksista valtaosa eli noin 8,2 miljoonaa euroa on lainauskorvausta. Yh-
destä lainasta korvausta maksetaan 25 senttiä. Kirjailija siis saa sadasta kirjastolainasta korvausta 
25 euroa, kääntäjä 12,5 euroa. 
 

”Olemme pieni kansa, joka puhuu, kirjoittaa ja lukee harvinaista kieltä. Kirjailijoiden riittä-
vän toimeentulon turvaaminen on moniäänisen kirjallisuutemme elinehto. Lainauskorvaus 
on oikeudenmukainen kompensaatio siitä, että jokainen suomalainen saa nauttia maailman 
parhaasta kirjastolaitoksesta ja korvauksetta lukea suomalaista kirjallisuutta.”  
 

Kirjailija Timo Parvela 
 
”Sanasto-korvaukset todistavat minulle, että Suomi on sivistysvaltio, että Suomessa luetaan 
kirjoja ja että kirjallisuutta halutaan edelleen myös suomennettavan. Ne myös saavat minut 
tuntemaan itseni varteenotettavaksi ja jopa tärkeäksi yhteiskunnan jäseneksi. Kiitos.” 
 

Suomentaja Jaana Kapari-Jatta 

Lainauskorvaus on valtion budjetista rahoitettava tekijänoikeuskorvaus, jonka Sanasto jakaa kir-
jailijoille ja kääntäjille heidän teostensa kirjastolainaamisesta. Tekijän saama korvaus maksetaan 
käytön mukaan, ja se perustuu hänen teostensa yhteenlaskettuun lainamäärään. Korvaukset 
maksetaan edeltävän vuoden lainaustilastojen perusteella. 

Lainauskorvausta yleisten kirjastojen lainoista on Suomessa maksettu vuodesta 2007, korkeakou-
lukirjastojen lainoista vuodesta 2017 alkaen.  

– Tänä vuonna jaamme toista kertaa lainauskorvausta korkeakoulukirjastojen lainoista. Yliopis-
tojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista lainataan erilaista kirjallisuutta kuin yleisistä kirjas-
toista. Näissä kirjastoissa lainatuimpien joukossa on esimerkiksi eri tieteenalojen kurssikirjoja ja 
tutkimuskirjallisuutta, josta tekijät eivät aikaisemmin saaneet lainauskorvausta, kertoo Sanaston 
toiminnanjohtaja Anne Salomaa. 

Vuonna 2018 lainauskorvausmääräraha on kokonaisuudessaan 14,2 miljoonaa euroa (netto). Siitä 
Sanaston kautta tekstintekijöille jaettavaksi tulee hieman yli 80 prosenttia. Koko määrärahaa ei 
tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin mukaan liittyviä tekijöitä. 
Kuvan osalta lainauskorvaukset jakaa Kopiosto ja musiikin osalta Teosto. 

Sanasto tilittää lainauskorvausten lisäksi tekijänoikeuskorvauksia myös muun muassa kirjalli-
suuden radio- ja televisiokäytöstä sekä julkisesta esittämisestä. 

 

Lisätietoja: 
 

Toiminnanjohtaja Anne Salomaa | anne.salomaa@sanasto.fi | p. 050 366 6110 
sanasto.fi/lainauskorvaus | sanasto.fi/tilastot 


