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Esityksen sisältö

• Kirjastoyhteistyön kuulumisia
• Celiaa koskevan lain uudistaminen
• Kirjallinen kysymys e-kirjojen lainauskorvauksista
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Kirjastoyhteistyön 
kuulumisia
• Viimeisetkin kunnat ovat tekemässä palvelusopimuksia vuonna 2021
• Asiakkaiden rekisteröintejä palveluun on tehty koronan aikana myös 

etäyhteydellä tai puhelimitse
– Haasteena on ollut lähituen mahdollisuuden puute

• AKE-yhteistyö on ollut koulutusten osalta aktiivista; koulutuksia on 
järjestetty Porvoon, Lahden, Vaasan, Tampereen ja Turun kanssa
– Kuopion, Joensuun, Oulun ja Lapin osalta vielä sovitaan

• Ns. maakuntavastaavat keskittyvät käytännön toimintaan alueillaan; 
tapaaminen järjestetään etäyhteydellä huhtikuussa 2021

• OKM/AVIt keräävät taas myös Celiaa koskevia tilastoja kirjastoilta
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Maakuntavastaaville loppusyksyllä 
tehdyn kyselyn satoa
• Celian sivuilla on ohjeita ehkä liiankin runsaasti. Tätä varten olemme tehneet 

kirjastolle tosi yksinkertaiset ohjeet, ja homma on toiminut hyvin sen jälkeen. 
• Katkoista olisi hyvä viestiä Facebookin ryhmien lisäksi myös sähköpostitse
• Celian ei tarvitsisi olla niin huolissaan markkinoinnista, kun palvelu on parhaiten 

tunnettuja. 
• Myös asiakkaat tuntuvat tietävän sen koko ajan paremmin, joten ongelmana on, 

että myös sellaiset asiakkaat ovat kiinnostuneita, joille Celiaa ei ole suunnattu.
• Kirjastoa työllistävät suurkuuntelija-asiakkaat, jotka eivät saa riittävästi 

kuunneltavaa kotiin ja kirjastolle pitää tilata valtavasti cd-levyjä yhden asiakkaan 
tarpeisiin. 

• Asiakkaita sekoittaa, kun eivät ymmärrä Celia-tunnusten ja Pratsamin tunnusten 
eroa.

• Asiakkaiden rekisteröinti ja lyhyt opastus onnistuu nykyisillä työkaluilla hyvin. 
Pääkäyttäjän näkökulmasta rekisteröijätunnusten hallinnointi on vaikeaa Celianetin
teknisten ratkaisujen vuoksi. 

• palvelut@celia.fi -postista vastataan aina nopeasti ja ystävällisesti, paljon kiitoksia 
siitä!
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Celiaa koskevan lain 
(638/1996) uudistaminen
Taustaa
• Laki on toiminut suhteellisen hyvin, eikä siihen ole tehty olennaisia muutoksia.
• Päivittämistä kaipaavia asioita mm.

– Muut lukemisesteiset henkilöt lisääntyneet huomattavasti palvelun käyttäjinä
– Kirjaston tehtävät eivät enää ajan tasalla
– Laaja yhteistyö ei näy laissa

Toimintaympäristö
• Digitaalinen kehitys on muuttanut palveluja
• Kaupallisten e-aineistojen tarjonnan kasvu ja niiden saavutettavuuden kehittyminen
• Säädösympäristön muutokset

– EU:n saavutettavuusdirektiivi (EU) 2016/2102
– EU:n lukemisestedirektiivi (EU) 2017/156
– EU:n esteettömyysdirektiivi (EU) 2019/88

• Celian asiakasmäärän kasvu ja Suomen väestörakenteen muutos
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Lakiuudistuksen 
tavoitteet ja aikataulu
• Ottaa huomioon yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä tapahtuneet 

muutokset
• Turvata kansalaisten yhdenvertaisuus ja varmistaa, että laki 

mahdollistaa Celian toiminnan ja kehittymisen
• Noin 10 työryhmäkokousta välillä marraskuu 2020 - syyskuu 2021

– Ari Koistinen Kajaanin kaupunginkirjastosta YKN:n edustaja
• HE-luonnos lausuntokierrokselle lokakuu 2021 –marraskuu 2021
• HE valtioneuvostoon toukokuu 2022
• Lain voimaantulo 2023
• Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistaminen, 

säädösvalmistelu OKM046:00/2020



7

Kansanedustajilta kirjallinen kysymys 
e-kirjojen lainauskorvauksista
• Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) on jättänyt 3.12.2020 tiede- ja kulttuuriministeri Annika 

Saarikon vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien lainauskorvauksen ja kirjallisuuden 
Celia-korvausten muuttamista teknologianeutraaleiksi

• Kirjastot eivät tällä hetkellä maksa lainauskorvausta ei-fyysisistä e-kirjoista ja e-äänikirjoista, 
vaan tekijät saavat korvauksen e-kirjojen lainoista kustantajan ja kirjastojen välillä solmitun 
lisenssisopimuksen ja kustannussopimuksessa neuvotellun korvauksen mukaisesti. 

• Samaan aikaan e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainamäärät lisääntyvät vuosittain ja meillä 
selvitetään kansallisen e-kirjaston perustamista. Kirjallisuuden tekijät toivovat lakimuutosta 
asiaan: lainauskorvausta tulisi saada myös e-aineistoista. 

• Kirjallisessa kysymyksessä tuodaan esille myös Celian tuottamat äänikirjat, joiden 
korvausoikeutta ehdotetaan myös muutettavaksi. Celia ei tällä hetkellä maksa korvauksia 
aineiston suoratoistosta, koska se eivät voi jäädä pysyvästi asiakkaalle (= tekijänoikeuslain 
nykyinen korvausehto).

• Sivistysvaliokunta esitti SiVM 7/2018 vp, että hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin lain 
muuttamiseksi siten, että tekijöiden oikeudet kohtuullisen korvauksen saamiseen 
varmistetaan vastaamaan paremmin teosten käyttöä. 

• Sivistysvaliokunta esitti, että hallituksen tulee arvioida lain vaikutuksia edunsaajien ja 
oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa siitä selvitys keväällä 2021.

• Selvitystä tehdään OKM:n tekijänoikeusyksikössä.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_918+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/SiVM+7/2018


Minna von Zansen
minna.vonzansen@celia.fi
0295 333 105

Yhteystiedot
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