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Celia

• Saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus

• Erikoiskirjasto

• Toimii OKM:n ohjauksessa

• Tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa
• Äänikirjoja, pistekirjoja, e-kirjoja

• Aineistoja saavat käyttää henkilöt, joilla on lukemiseste eli jotka 
eivät voi lukea kirjoja tavanomaiseen tapaan

• Laki näkövammaisten kirjastosta ja Tekijänoikeuslaki 17 §
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Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

• Saavutettavuus ei ole sama asia kuin saatavuus.

• Kaikenlaisten ihmisten on helppo lähestyä 
palvelua tai tuotetta 

• On mahdollista osallistua ja kokea elämyksiä 
huolimatta erilaisista kyvyistä

• Toimintarajoitteet eivät estä palvelun käyttöä

• Accessibility, tillgänglighet

• Suomessa käytetään myös termiä esteettömyys.
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Lainsäädäntöä

• YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019

• Taustalla ns. saavutettavuusdirektiivi 
• Koskee julkisen sektorin verkkopalveluja ja niiden sisältöjä, joiden on 

noudatettava WCAG 2.1 AA –kriteerejä viim. 23.9.2020 alkaen
• Koskee kirjastoja ja niiden verkkopalveluja
• Ei aseta vaatimuksia kirjastojen välittämille digitaalisille sisällöille eli 

e-kirjoille tai äänikirjoille

• Marrakeshin sopimus ja tekijänoikeuslain muutos 17 §
• Antaa valtuutetuille yhteisöille (mm. kirjastot) oikeuden tuottaa ja välittää 

kirjallisuutta saavutettavassa muodossa henkilöille, joilla on lukemiseste
• Ei aseta velvoitteita kustantajille
• Hallituksen esityksessä (92/2018) todetaan, että kustantajilla on ”mahdollisuus 

itse omilla toimillaan edesauttaa sisältöjen saavutettavuutta”.
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Esteettömyysdirektiivi 1/2

• European Accessibility Act 
• Direktiivi (2019/882) tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista

• Hyväksyttiin 17.4.2019, teksti julkaistu EU:n virallisesta lehdessä 7.6.

• Esteettömyysdirektiivi koskee mm.
• Yleiskäyttöisiä tietokonelaitteistoja ja niiden käyttöliittymiä: 

pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet ja 
taulutietokoneet

• Verkkokaupan palveluja

• Sähkökirjoja ja niiden lukemiseen tarkoitettuja ohjelmistoja (lasketaan 
palveluksi)

• Sähköisiä lukulaitteita (lasketaan tuotteeksi)
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Esteettömyysdirektiivi 2/2

• Huom! Englanninkielisessä direktiivin tekstissä on termi e-books. 
Vaatimukset koskevat siis e-kirjoja, eivät vain äänikirjoja.

• Koskee EU:n sisämarkkinoilla tarjolla olevia e-kirjoja.

• Ei velvoita mikroyrityksiä 
• Yrityksiä, joissa alle 10 työntekijää, vuosittainen liikevaihto on enintään 2 

miljoonaa euroa tai vuosittainen taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa

• Sovelletaan tuotteisiin ja palveluihin, jotka saatetaan markkinoille 
28.6.2025 jälkeen.

• Esteettömyysdirektiivi ei vaikuta Marrakeshin sopimusta 
koskeviin säädöksiin.

7
@kirsiylanne



Määritelmiä

• (41) ’sähkökirjoilla ja niiden lukemiseen tarkoitetuilla ohjelmistoilla’ [tarkoitetaan] 
palvelua, jolla tarjotaan digitaalisia tiedostoja, joilla kirjan sähköinen versio välitetään siten, 
että sitä voidaan käsitellä, lukea ja käyttää ja siinä voidaan navigoida, 
sekä ohjelmistoa, muun muassa sellaisia mobiililaitepohjaisia palveluja, mobiilisovellukset 
mukaan lukien, jotka on tarkoitettu kyseisten digitaalisten tiedostojen käsittelyyn, lukemiseen 
ja käyttöön ja niissä navigointiin, lukuun ottamatta ohjelmistoa, joka kuuluu 42 alakohdan 
määritelmän soveltamisalaan

• (42) ’sähköisellä lukulaitteella’ [tarkoitetaan] 
erityislaitetta, sen laitteisto ja ohjelmisto mukaan luettuina, jonka avulla käsitellään, luetaan ja 
käytetään sähkökirjatiedostoja ja navigoidaan niissä

• Sähkökirjojen yhteydessä palveluntarjoajan käsitteeseen voivat 
sisältyä kustantajat ja muut kirjojen jakeluun osallistuvat 
talouden toimijat.

8
@kirsiylanne



Esteettömyysvaatimuksia 

• Periaatteita: 
• Tieto annetaan saataville useamman kuin yhden aistikanavan kautta
• Tiedot esitetään käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita
• Mahdollistetaan apuvälineiden ja avustavan teknologian toiminta

• Tavoitteena on kattaa koko e-kirjojen lukemiseen liittyvä ketju: kirjan 
etsimisestä hankkimiseen ja lukukokemukseen.

• Ei suoraa viittausta tiettyyn e-kirjaformaattiin, mutta EPUB 3:a on hyvä 
tutkia. 
• EPUB Accessibility 1.0

• Sähköisissä lukulaitteissa on tekstistä puheeksi –ominaisuus
• Käytännössä siis sisäänrakennettu ruudunlukuohjelma, jonka avulla e-kirjan 

tekstin voi kuunnella koneäänellä.
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E-kirjojen vaatimukset 1/3

• varmistetaan, että sekä ääntä että tekstiä sisältävä sähkökirja 
tarjoaa synkronoitua tekstiä ja ääntä
• Esim. EPUB 3:ssa SMIL-tekniikka

• varmistetaan, että sähkökirjan digitaaliset tiedostot eivät estä 
avustavaa teknologiaa toimimasta moitteettomasti
• Ruudunlukuohjelmalla pitää voida lukea kirjan tekstiä

10
@kirsiylanne



E-kirjojen vaatimukset 2/3
• varmistetaan pääsy sisältöön, navigointi tiedostosisällössä ja 

näkymässä, dynaaminen näkymä mukaan luettuna, sekä sisällön 
esittäminen selkeällä, joustavalla tavalla käyttäjän valintojen 
mukaan
• Kirjan tekstiin pääsee käsiksi avustavalla teknologialla
• Kirjan sisällä voi liikkua luvusta toiseen
• Käyttäjä voi mukauttaa tekstin kokoa ja värejä

• mahdollistetaan sisällön vaihtoehtoiset esittämistavat ja sen 
yhteentoimivuus eri avustavien teknologioiden kanssa siten, että 
sisältö on havaittavissa, ymmärrettävissä, hallittavissa ja toimivaa
• Kuvilla ja muulla ei-tekstuaalisella sisällöllä on tekstivastineet
• Ruudunlukuohjelmat pääsevät käsiksi tekstivastineisiin
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E-kirjojen vaatimukset 3/3

• tehdään sähkökirjat helpommin löydettäviksi välittämällä 
metadatan avulla tietoa niiden esteettömyysominaisuuksista
• Verkkokaupassa tietoa kirjan esteettömyydestä

• ONIX List 196 E-publication Accessibility Details

• Accessible Publishing Knowledge Base: Schema.org Accessibility 
Metadata

• varmistetaan, että digitaalisten oikeuksien hallintamenetelmät 
eivät estä esteettömyysominaisuuksien toimintaa
• DRM ei saa estää apuvälineiden toimintaa ja pääsyä vaihtoehtoisiin 

esittämistapoihin
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https://onix-codelists.io/codelist/196
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Miten direktiivi etenee?

• Kansallinen lainsäädäntö olisi saatava valmiiksi 28.6.2022.

• Toistaiseksi ei ole tiedossa, mikä ministeriö on vastuussa lain 
valmistelusta.

13
@kirsiylanne



Mistä apua?

• Englanninkielinen sivusto, johon koottu paljon aineistoa: 
https://inclusivepublishing.org/publisher/

• Celiasta: saavutettavuus@celia.fi
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Maaliskuussa 2020

• Pohjoismainen seminaari saavutettavasta julkaisemisesta

• 16.-17.3.2020 Malmössä

• Englanninkielinen seminaari

• Järjestäjänä Nordic Inclusive Publishing Initiative

• TULOSSA pian sidosryhmäkysely! Tarkkaile sähköpostiasi.

15



Äänikirjastandardi
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5.9.2019 Saavuta äänikirjalla - seminaari

Miia Kirsi, saavutettavuusasiantuntija, Celia



Äänikirjastandardi – työn alla

• W3C:n Publishing Working Group

• First Public Working Draft julkaistu 20.6.2019

• Tuorein päivitys 30.8.2019

• https://www.w3.org/TR/audiobooks/

• Päämääränä asema W3C:n suosituksena

• Kehitystyö pohjautuu käyttötapauksiin (use cases), joista lähtien 
työryhmä laatii profiileja, jotka pyrkivät vastaamaan alan eri 
segmenttien tarpeisiin
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Tilanne tänään

• E-kirjoille EPUB-standardit, joita myös pääosin noudatetaan

• Äänikirjoille ei toistaiseksi ole ollut jaettua standardia 
tuotantoon, jakeluun eikä hankintaan

• Markkinoilla on paljon erilaisia jakelumalleja ja ratkaisuja

• Suuret määräävät: pienten tuottajien/julkaisijoiden vaikea 
saada tuotteitaan jakelukanaviin (vrt. e-kirjat)

• Siiloutuminen jakelukanavan tai kuuntelualustan mukaan

• Käyttäjän unohtaminen?
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Kehitystyön taustalla olevat käyttötapaukset

• Kuunteleminen: Käyttäjä pystyy kuuntelemaan tuotteen alusta 
loppuun ilman ongelmia tai keskeytyksiä

• Navigaatio: Käyttäjä tietää tai pystyy helposti selvittämään, missä 
kohtaa kirjaa on

• Kannettavuus: Käyttäjä voi ladata, striimata tai käyttää äänikirjaa 
offline-tilassa

• Saavutettavuus: Käyttäjä pääsee sisältöön riippumatta mahdollisista 
toimintarajoitteista
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Uudet käyttötapaukset

• Lisätty sisältö: mahdollisuus sisällyttää tuotteeseen kuvia, 
karttoja, graafeja tai muuta ei-äänisisältöä

• Sisällysluettelo: toimiva html-muotoinen sisällysluettelo, joka 
vastaa printin tai e-kirjan sisällysluetteloa ja auttaa navigoimaan 
tuotteessa

• Synkattu media: äänen ja tekstin synkronointi auttaa liikkumaan 
sujuvasti näiden välillä tai mahdollistaa tekstin seuraamisen, 
parantaa saavutettavuutta

• Pakkaus: yhtenäisyys helpottaa sekä tiedostojen siirtymistä 
tuottajilta jakelukanaviin että yksinkertaistaa tuotteen 
hankkimista
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Miksi standardi?

• Voi vähentää tuotantokuluja ja –aikaa

• Yksinkertaistaa tuotantoprosessia

• Helpottaa tuotteiden saamista jakelukanaviin (erityisesti 
pienten julkaisijoiden kohdalla)

• Yksinkertaistaa ja parantaa käyttäjäkokemusta

• Tuo uusia ominaisuuksia äänikirjoihin

• Parantaa saavutettavuutta
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Aikataulu?

• Working Draft julkaistu

• Kesä ja syksy 2019: palautteen kerääminen, implementoinnin ja 
testauksen aloittaminen

• W3C Candidate Recommendation

• Lopullinen aikataulu riippuu testien tuloksista

• Etenemistä voi seurata ja työhön osallistua githubissa →
https://github.com/w3c/audiobooks/
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Kiitos!

Kirsi Ylänne

kirsi.ylanne@celia.fi
puh. +358 295 333 108

Miia Kirsi

miia.kirsi@celia.fi

Puh. +358 295 333 071



Kahvitauko

klo 13.00-13.30



Äänikirjatuotanto 
kustantajan näkökulmasta

Hyviä käytäntöjä by Bazar ja Gummerus 

9.9.2019

Kristina Forsström-Pellilä / Bazar
Annikka Heinonen / Gummerus 

25



Miten valitaan oikea kirja äänikirjaksi?

• Hyvässä äänikirjatittelissä on
• vetävä kerronta
• tehokas alku
• sujuva kieli

• Valintaan vaikuttavat myös 
• Kirjan pituus
• Kirjan rakenne  
• Onko kirja sarjan osa
• Esitystapa (taulukot, tietolaatikot)
• Painetun kirjan myyntiodotukset

• Äänikirja on teoksen laatutesti!

9.9.2019 Kristina Forsström-Pellilä, Bazar ja Annikka Heinonen, Gummerus 26



Millaiset julkaisuoikeudet kustantajalla on? 

• Kustannussopimuksessa pitää olla
• Oikeus julkaista kirja äänikirjana.

• Subscription-oikeudet, jos kirja halutaan 
julkaista lukuaikapalvelussa.

• Myös käännössopimuksessa on oltava 
maininta äänikirjan julkaisemisesta. 

• Vanhat sopimukset saattavat olla 
tulkinnanvaraisia. Sopimusasioihin saa 
apua VKL:n lakiasiantuntijalta.

9.9.2019 Kristina Forsström-Pellilä, Bazar ja Annikka Heinonen, Gummerus 27



Mitä sopimuksesta pitää tarkistaa?

• Onko äänikirjasopimuksen voimassaolo sidottu painetun 
kirjan saatavuuteen?

• Onko äänikirjalle määritetty aikaisin/viimeinen mahdollinen 
julkaisuaika?

• Onko äänikirjalle määritetty aikaisin mahdollinen 
julkaisupäivä lukuaikapalvelussa?

• Millainen rojalti äänikirjalla on?

• Saako äänikirjan julkaista osissa?

• Saako tekstiä muokata?

• Saako äänikirjan dramatisoida tai käyttää useampaa lukijaa? 

Sopimusehdoista saa poiketa vain oikeudenomistajan luvalla. 

9.9.2019
Kristina Forsström-Pellilä, Bazar ja Annikka Heinonen, Gummerus
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Miten valitaan studio?

• Studioiden kilpailuttaminen
• Tarvitaan vähintään painetun kirjan laajuus sekä 

äänikirjan julkaisuajankohta.

• Hinta määräytyy lukijan palkkion ja kirjan pituuden 
mukaan (€ / valmis minuutti)

• Kannattaa kilpailuttaa mieluummin isompia 
kokonaisuuksia kuin yksittäisiä kirjoja. Vuosisopimuksilla 
on omat etunsa.

• Studioon tutustuminen
• Studiotyön tunteminen auttaa myös kustantajaa.

• Referenssejä kollegoilta sekä studion tekemiä äänikirjoja 
kuuntelemalla. 

9.9.2019 Kristina Forsström-Pellilä, Bazar ja Annikka Heinonen, Gummerus 29



Mitä studio tekee? 

• Studio voi hoitaa
• Lukijan valinnan
• Lukijan palkkioneuvottelut
• Aikataulutuksen
• Äänityksen 
• Korjauskuuntelun
• Masteroinnin
• Aineistojen toimituksen

• Kustantaja voi tilata avaimet käteen -paketin tai 
tehdä itse haluamansa työvaiheet. 

• Jos halutaan tehdä tuotantoyhteistyötä Celian
kanssa, on varmistettava, että studiolla on 
voimassaoleva suorahankintasopimus.
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Miten tuotanto aikataulutetaan?

• Äänikirjan aikatauluun vaikuttaa moni asia: 
• Milloin äänikirjan on oltava valmis?
• Milloin paino-pdf on valmis?
• Halutaanko äänikirja julkaista samaan aikaan kuin 

painettu kirja?
• Miten kokenut lukija kirjalla on?
• Minkä verran jakelijat ja väliportaat tarvitsevat 

aikaa?

• Kannattaako äänikirja julkaista samaan aikaan 
painetun kirjan kanssa? 
• Tämä on hyvä harkita kirjakohtaisesti. Myös 

kustannussopimuksissa saattaa olla rajoituksia.
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Miten valitaan hyvä lukija?

• Lukijan voi valita studion tallista tai etsiä itse.

• Lukijaa valitessa kannattaa miettiä:
• Kuka on kirjan kertoja? Onko puhujia yksi vai useita? 

Miehiä/naisia/nuoria/vanhoja? Minkälainen tempo? 
Tykitystä vai viipyilevää kerrontaa?

• Haluaako kirjailija lukea kirjansa itse?

• Onko kyseessä sarjan osa?

• Näyttelijät ovat parhaita lukijoita, mutta 
loistavakaan näyttelijä ei aina takaa loistavaa 
äänikirjaa.
• Ääninäyte tai demonauhoitus auttaa.

9.9.2019 Kristina Forsström-Pellilä, Bazar ja Annikka Heinonen, Gummerus 32



Millaisia ohjeita lukija tarvitsee?

• Lukija kannattaa ohjeistaa mahdollisimman 
tarkasti: 
• Ääntämisohjeet vieraskielisille 

sanoille/lauseille/henkilön- ja paikannimille.

• Millaista tyyliä toivotaan? Eläytyvää vai asiallista?

• Kuka kirjassa puhuu, vaihtuuko kertoja? 

• Onko kirjassa epäluotettava kertoja tai 
poikkeuksellinen aikarakenne/juonenkäänne?

• Luetaanko kuvatekstit/sitaatit/lähteet/viitteet/ 
kirjailijan kiitokset? Jätetäänkö jotakin pois?
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Voiko tekstiä editoida?

• Jotkut kirjat kaipaavat muokkausta: 
• Pitkät alkusanat ja johdannot
• Taulukot
• Infolaatikot 
• Luettelot
• Kartat
• Informatiiviset kuvat

• Yksinkertaisinta on jättää nämä pois, mutta 
kirjaa voi myös muokata.

• Editointiin ja poistoihin tarvitaan aina 
oikeudenomistajan lupa!

9.9.2019 Kristina Forsström-Pellilä, Bazar ja Annikka Heinonen, Gummerus 34



Entä jos joku muu tuottaisi meidän 
kirjoistamme äänikirjoja?

• Pohjoismaissa toimii useita 
äänikirjakustantajia, jotka tarjoavat 
lisenssisopimuksia kustantajalle tai suoraan 
kirjailijalle.

• Kustantaja/kirjailija luovuttaa äänikirjan 
julkaisuoikeudet kolmannelle osapuolelle 
kiinteää korvausta tai rojaltia vastaan.

9.9.2019 Kristina Forsström-Pellilä, Bazar ja Annikka Heinonen, Gummerus 35



Oikeuksien luovuttaminen – uhka vai 
mahdollisuus?

• Plussat ja miinukset kustantajan näkökulmasta: 
• Mahdollisuus saada liikevaihtoa sellaisista titteleistä, jota kustantaja ei 

itse aio julkaista.
• Kustantaja ei voi vaikuttaa tuotannon laatuun, hinnoitteluun eikä 

julkaisuaikatauluun.
• Oikeudet siirtyvät joko toistaiseksi tai pysyvästi kolmannelle 

osapuolelle.
• Kirjailijabrändi ei ole enää yhden kustantajan hallussa.

• Selvitettävä:
• Kenellä äänikirjaoikeudet ovat? Ovatko käännöksen oikeudet 

kustantajalla vai suomentajalla?
• Saako äänikirjaoikeudet luovuttaa irrallaan painetun kirjan 

oikeuksista? 
• Onko varmaa, ettei kustantaja halua itse julkaista äänikirjoja 

myöhemmin?
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Missä äänikirjoja myydään?

9.9.2019 Kristina Forsström-Pellilä, Bazar ja Annikka Heinonen, Gummerus 37

• Lukuaikapalvelut
• Esim. BookBeat, Storytel, Nextory

• ”Kirja kerrallaan”
• Esim. Elisa, Adlibris

• Kirjastot
• Ellibs, Axiell Media

Ansaintalogiikka ja sopimusmallit 
vaihtelevat. 

Jokainen jakelutapa on sovittava erikseen 
kustannussopimuksessa.



Kiitos!
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Jakelu
- miten äänikirja saadaan kirjan 

käyttäjälle? 

Liisa Riste
------------------

Werner Söderström Osakeyhtiö



Millaisia äänikirjoja jaellaan? 
- CD-äänikirjoista mp3-äänikirjoihin
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2009  Äänikirjamyynti oli  100 % CD-
äänikirjoja

2011: CD-äänikirjoja 93%, mp3 7 %

2014 CD-äänikirjoja 83%, mp3 17 %
2019 CD-äänikirjoja 6 %, mp3 94 %



Äänikirjojen myyntitavat

LUKU- JA KUUNTELUAIKAPALVELUT

KAPPALEMYYNTI

LISENSSIMYYNTI - KIRJASTOT

SOPIMUKSILLA SAADUT OIKEUDET
- Kirjailija
- Kuvittaja
- Kääntäjä
- Kannen tekijä
- Äänikirjan kertoja
- Jne.



Mitä jaellaan?

Tuotetiedot 
(onix)

Ennakkotiedot ennen 
kirjan julkaisua

Päivitetty, lopullinen 
tuotetieto

Äänikirja

Äänikirjan tiedostot 
eri muodoissa (wav, 
mp3)

Äänitiedoston sisällä 
oleva metadata (kansi, 
kirjan + kirjailijan nimi 
jne.)



Miten äänikirjat jaellaan?

• FTP

• Sähköpostin liitetiedostot/excel + kansi

• Latauspalvelut kuten WeTransfer

• Serverisiirrot

• Myyntikanavan/tukkurin portaali 

Äänikirjastudio Kustantajan arkisto Myyntikanava

Tukkuri



Äänikirjojen jakelu vuonna 202X

DistributorPublisher A



Kiitos!


