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KIRJASTOT DIGIAIKAAN! 

Suomalainen kirjastolaitos on kansainvälisesti arvioiden menestystarina. Kirjastoja 
arvostetaan laajalti niin kansalaisten kuin päätöksentekijöidenkin keskuudessa. Jotta 
kirjastojen toimintamahdollisuudet voidaan turvata myös jatkossa, olisi niitä koskeva 
sääntely nyt päivitettävä. 

Tämä on paitsi kulttuuripoliittinen, myös tiede- ja innovaatiopoliittinen kysymys. Julkisen 
vallan on nykyisessä taloustilanteessa vaikea löytää keinoja, joilla edistää innovaatioita 
ilman lisäpanostuksia. Tekijänoikeussääntelyn ajanmukaistaminen olisi tällainen keino. 

Euroopan unionin komissio julkisti syyskuussa 2016 esityksensä tekijänoikeussääntelyn 
uudistamisesta. Kirjastojen kannalta siihen sisältyi kannatettavia aloitteita, mutta myös 
vakavia puutteita. 

 

Tiedon louhinta  

Maailmanlaajuinen tutkijayhteisö tuottaa noin 1,5 miljoonaa tieteellistä artikkelia vuosittain. 
Kukaan yksittäinen tutkija ei enää kykene kahlaamaan läpi kaikkia edes oman tutki-
musalansa julkaisuja. Tietokone sen sijaan pystyy analysoimaan valtavia tietoaineistoja ja 
tuomaan näkyviin yhteyksiä, jotka eivät ihmislukijalle avaudu. Tätä tietokoneavusteista 
datan syvätasojen analysointia kutsutaan tiedon louhinnaksi. 

Tiedon louhinnan tieteelliset hyödyt ovat mittavia. Lääketieteessä uusia tekniikoita voidaan 
hyödyntää etsittäessä parannuskeinoja syövän tai Parkinsonin taudin kaltaisiin sairauksiin. 
Tiedon louhintaa käytetään myös ns. digitaalisissa ihmistieteissä eli kielitieteessä, historian 
ja kulttuurintutkimuksessa sekä yhteiskuntatieteissä, joissa yhä useammin käytetään 
tutkimusaineistona digitaalisista julkaisuista eri menetelmin louhittua dataa. 

Oikeudellinen epävarmuus on hidastanut uusien menetelmien käyttöön ottoa. 
Eurooppalaisen tieteen kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yliopistoille ja 
tutkimuslaitoksille turvataan mahdollisuus hyödyntää teknologian suomia mahdollisuuksia 
data-aineistojen analysointiin.  

Komissio esittää nyt uutta pakollista rajoitussäännöstä, joka mahdollistaisi tietojen lou-
hinnan suojatusta aineistosta ilman oikeudenhaltijan lupaa. Esitys on erittäin kannatettava. 
Erittäin olennaista on myös, ettei rajoitussäännöstä voisi syrjäyttää sopimuksin.  

Esitetty säännös on kuitenkin alaltaan aivan liian suppea. Tavoitteen – innovaatiotoiminnan 
edistäminen – toteutumisen kannalta olisi välttämätöntä, että rajoitussäännös 
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määriteltäisiin siten että se mahdollistaisi aineistojen louhinnan aina, kun käyttäjä on 
lisensoinut aineistot laillisesti käyttöönsä. Komission esittämä rajaus yksinomaan ei-kaupalli-
siin tutkimustarkoituksiin on sisällöltään hämärä, ja vaikeasti valvottavissa. 

 

Sähköisten aineistojen lainaus 

Komission esityksen keskeinen puute on, ettei se sisällä minkäänlaisia ehdotuksia kirjastojen 
sähköisten aineistojen lainauksen kehittämiseksi. Kansallisen tekijänoikeuslakimme esitöissä 
”lainan” käsite on edelleen sidottu fyysisten teoskappaleiden lainaamiseen. Kirjastot eivät 
siis voi lain nojalla lainata sähköisiä aineistoja, vaan tästä on aina erikseen sovittava 
kustantajien kanssa.  

Toisin kuin eräissä muissa maissa, suomalaiset kirjastot ovat onnistuneet kohtuullisen hyvin 
sopimaan sähköisten aineistojen käyttöön saattamisesta. Asia on kuitenkin yhteiskun-
nallisesti niin merkittävä, että siitä olisi syytä säätää lain tasolla. Tämä säästäisi kirjastojen 
resursseja ja lisäisi toiminnan ennakoitavuutta. 

Sähköisten aineistojen osuus tieteellisen tutkimuksen lähdeaineistoista lähentelee nykyään 
jo 90 %:a. Arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä jopa 80 % tieteellisistä aineistoista 
julkaistaan jo alkujaan vain sähköisessä muodossa. 

Asia on erityisen ajankohtainen nyt, kun EU-tuomioistuin on marraskuussa 2016 ottanut 
asiaan tuomiossaan kantaa (”VOB v Stichning Leenrecht” C- 174/15 ). EU-tuomioistuin 
totesi, että ottaen huomioon yleisölle lainaamisen merkityksen kulttuurikehityksen 
kannalta, sähköisten aineistojen lainaus tulisi tekijänoikeudellisesti rinnastaa 
painotuotteiden lainaukseen. Tämä tulkinta on tuomioistuimen mukaan paitsi yleisen edun, 
myös tekijöiden edun mukainen.  

Sähköisten aineistojen lainaaminen edellyttää fyysisten aineistojen tavoin, että teos on 
saatu laillisesta lähteestä ja että lainauksesta maksetaan tekijöille korvaus. Lainaus-
korvausjärjestelmäämme uudistettiin vuoden 2017 alusta. Uudistus on kuitenkin jo 
syntyessään vanhentunut, sillä se ei lainkaan huomioi sähköisiä aineistoja.  

EU-tuomioistuimen tuoreen linjauksen valossa kansallista tekijänoikeuslakiamme olisi nyt 
pikaisesti uudistettava. 

 

 

 

 

 


