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Asia   Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 -luonnoksesta 

Lausuntopyynnön diaarinumero: 3/600/2016.  

Yleistä 

Suomen tietokirjailijat ry kiittää mahdollisuudesta lausua opetus- ja kulttuuriministeriön kult-

tuuripolitiikan strategia 2025 -luonnoksesta. Suomen tietokirjailijat ry edistää suomalaista 

tietokirjallisuutta, valvoo tietokirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja, tukee tie-

toteosten kirjoittajia sekä edistää jäsentensä ammattitaitoa ja ‐etiikkaa. Suomen tietokirjailijat 

ry on Suomen suurin kirjailijajärjestö, joka edustaa yli 3100 tieto‐ ja oppikirjailijaa.  

Lausunnon ydinkohdat  

 

 Kulttuuripolitiikan strategian tulee kattaa luovan alan tekijät laajasti, ei ainoastaan 

taide ja taiteilijat. Luova työ on tietoa, taitoa, taidetta ja kulttuuria. 

 Digitalisoitumiskehityksessä ei saa unohtaa laadukkaita sisältöjä, tekijänoikeuksia eikä 

kohtuullista korvausta tekijöille. 

 Luovan työn toimintaedellytyksiä tulee edelleen vahvistaa. Kulttuurin tukemisella on 

työllisyyttä ja talouskasvua edistävä vaikutus kulttuurin ydintoimialan ulkopuolellakin. 

 Uudenlaisessa toimintaympäristössä tarvitaan monilukutaitoa ja medialukutaitoa. 

 Kirjastoilla on merkittävä rooli kulttuurin saavutettavuuden ja osallisuuden edistäjänä. 

 Kulttuurin tekemiselle tarvitaan jatkossakin valtion tukea, monipuoliset ja laadukkaat 

sisällöt eivät synny pelkästään markkinaehtoisesti. 

 

Strategiasta ja siinä käytetyistä määritelmistä 

 

Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriöllä on pitkän tähtäi-

men strategia, joka ohjaa ministeriön omaa toimintaa kulttuuripolitiikan alueella. 

Kulttuuripolitiikka tulisi sitoa osaksi hallinnonalat ylittäviä kokonaisuuksia ottamalla huomioon 

esimerkiksi tietoyhteiskunnan ja yrittäjyyden kehittämiseen liittyvät strategiat ja kansainvälinen 

vuorovaikutus. Näin kulttuurin ja kulttuuripolitiikan merkitys osana yhteiskuntaa ja ihmisten jo-

kapäiväistä elämää sekä laajempaa poliittista kontekstia selkiintyisi ja arvostus lisääntyisi.  
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Toisaalta strategia tulisi jalkauttaa pienemmiksi osiksi laatimalla erilliset strategiat ja toimenpi-

deohjelmat tärkeimpinä pidetyiltä osa-alueilta. Tämä puolestaan auttaisi selkiyttämään 

strategian painopistealueita ja konkretisoisi strategiaa tarpeellisella tavalla. Suomen tietokirjai-

lijat ry ehdottaa, että uudistettuun kulttuuripolitiikan strategiaan listataan liitteeksi 

kulttuuripolitiikan politiikka-alueet ja niihin liittyvät strategiat, toimintaohjelmat ja määrärahat 

sekä taiteen ja kulttuurin alan lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset. 

 

Strategialuonnoksessa ei ole selkeästi määritelty, mitä kulttuurilla tarkoitetaan sekä milloin 

strategialuonnoksessa esitetty koskee luovan alaa, kulttuuria ja luovan alan tekijöitä kokonai-

suudessaan ja milloin kyse on pelkästään taiteilijoista ja taiteesta.  

 

Suomen tietokirjailijat ry ehdottaakin, että strategialuonnoksessa selkiytettäisiin käytettyjä kä-

sitteitä. Tämä lisäisi strategian selkeyttä sekä helpottaisi esitettyjen näkemysten ja 

toimenpiteiden kohdentamista. On tärkeää, ettei kulttuuria ja kulttuuripolitiikkaa tulkita liian 

ahtaasti vaan että ne pitävät sisällään kaikki luovan työn tekemisen muodot ja tekijät. Esimer-

kiksi tieto- ja oppikirjallisuudella ja -kirjailijoilla on tärkeä asema osana kulttuuria, luovaa alaa ja 

taloutta, vaikka ne eivät mahdukaan perinteisen taiteen ja taiteilijoiden määritelmän sisään. 

 

Kulttuuripolitiikan arvot 

 

Strategialuonnoksessa nostetaan esiin kulttuuripolitiikkaa ohjaavat perusoikeudet, kulttuuriset 

ja sivistykselliset oikeudet sekä arvot. Pidämme tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö ot-

taa kaikessa toiminnassaan huomioon perusoikeuksien asettamat vaatimukset sekä 

kulttuuripolitiikan arvot. Yhdistys katsoo, että strategialuonnoksessa mainittujen arvojen tulisi 

ohjata asetettuja tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. Erityisesti yhdistys haluaa painottaa sivis-

tyksellisiä oikeuksia ja nostaa esiin tiedon saatavuuteen, tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan 

sekä kirjastolaitoksen ja kulttuuriperinnön ylläpitämiseen liittyvien toimien tärkeyden. 

Kulttuuripolitiikan tila v. 2016  

(Onko näkemys kulttuuripolitiikan tilasta perusteltu – jos ei, miltä osin se on virheellinen tai puutteellinen?) 

Suomen tietokirjailijat ry:n näkemyksen mukaan strategialuonnoksessa esitetyt näkemykset 

kulttuuripolitiikan tämänhetkisestä tilasta ovat oikeasuuntaisia, mutta eivät täysin riittävällä ta-

valla hahmota kulttuuripolitiikan kokonaistilaa. Yhdistys toivookin, että näkemystä 

kulttuuripolitiikan tilasta täydennetään ja täsmennetään lopulliseen strategiaan. 

Tulotasosta esitetyt näkemykset ovat hyvin yleisluontoisia ja rajoittuvat vain taiteilijoihin. Nä-

kemyksemme mukaan olisi tarpeellista lisätä laajemminkin tietoa luovan työn tekijöiden 

toimeentulosta ja tulonmuodostukseen liittyvistä tämänhetkisistä kysymyksistä. Sama koskee 

koulutustasosta ja osaamisesta strategialuonnoksessa esitettyä. 

Digitalisoitumiskehityksen osalta yhdymme strategialuonnoksessa esitettyyn näkemykseen, 

jonka mukaan kulttuurisisällöt ja -palvelut ovat entistä kattavammin saatavilla myös tietover-

koissa. Esitämme kuitenkin huolemme siitä, että lisääntynyt saatavuus ei ole lisännyt tekijöiden, 

teosten ja tekijänoikeuden arvostusta eikä useimmissa tapauksissa myöskään tekijöiden tuloja. 



    Sivu 3 / 7  

Tieto- ja oppikirjailijoiden osalta tämä näkyy muun muassa siten, että perinteisestä valokopi-

oinnista saatavat kopiointikorvaukset laskevat huomattavasti eivätkä digitaalisesta kopioinnista 

saatavat uudet tulot kompensoi tätä tulonmenetystä. 

Luovan työn tekijöiden toimeentulon takaaminen ei ainoastaan mahdollista tekijöiden elämisen 

omalla työllään vaan se myös luo pidempiä arvoketjuja: esimerkiksi kirjailijoiden työ toimii poh-

jana arvoketjuissa, joihin kuuluvat muun muassa kustantamot, kääntäjät, kirjapainot, jakelijat, 

kirjakaupat, kirjastot, tv- ja elokuvatuottajat sekä teatterit. Kulttuurin tukemisella on siten laa-

jempikin työllisyyttä ja taloudellista aktiviteettia edistävä vaikutus.  

Kulttuuripolitiikan tilaa arvioitaessa ei Suomen tietokirjailijat ry:n näkemyksen mukaan pitäisi 

sivuuttaa tietoyhteiskuntaa. Yhteiskuntamme on enenevissä määrin tietoyhteiskunta, kehitys 

pohjautuu pitkälti sivistykseen. Tällaisessa yhteiskunnassa tieto- ja oppikirjallisuuden merkitys 

on huomattavan suuri, mikä entisestään tukee sitä, ettei kulttuuripolitiikkaa pidä supistaa vain 

taidepolitiikaksi.  

Toimintaympäristön muutokset vuoteen 2025  

(Onko näkemys kulttuuripolitiikan toimintaympäristömuutoksista perusteltu – jos ei, miltä osin se on virheel-

linen tai puutteellinen?) 

Suomen tietokirjailijat ry:n näkemyksen mukaan strategialuonnoksessa on esitetty oikeasuun-

taisia näkemyksiä toimintaympäristön muutoksista. Joiltain osin näkemyksiä on kuitenkin syytä 

tarkentaa. Suomen tietokirjailijat ry yhtyy strategialuonnoksessa esitettyyn näkemykseen siitä, 

että digitaalinen kehitys vaikuttaa toimintaympäristöön monin tavoin. Digitalisaatiokehitys ja 

24/7-yhteiskunnan vaatimuksiin vastaaminen eivät kuitenkaan automaattisesti merkitse sitä, 

että luovan työn tekijöiden asema, arvostus ja toimeentulo kehittyisivät. Yhteiskunnassa, jossa 

kaiken pitäisi olla saatavilla koko ajan netissä, helposti ja mieluiten ilmaiseksi, ei välttämättä 

arvosteta laadukkaita kulttuurisisältöjä ja niiden tekijöitä. Saattaa käydä juuri päinvastoin.  

Pidämme tärkeänä, ettei digitalisoitumiskehityksessä keskitytä ainoastaan saatavilla oleviin lait-

teisiin ja sovelluksiin vaan myös niissä jaettavien aineistojen sisältöön. Digitalisoitumiskehitys 

luo monenlaisia uusia mahdollisuuksia, mutta pitää sisällään myös riskejä, joita ei tulisi sivuut-

taa myöskään käsillä olevassa strategiatyössä. Esimerkiksi laittoman verkkojakelun ja -käytön 

sekä tekijänoikeuksien kunnioituksen yleisen rapautumisen riskit tulisi ottaa huomioon. 

Suomen tietokirjailijat ry painottaa aktiivista osallistumista ja vaikuttamista myös EU-tasoiseen 

lainsäädäntötyöhön, jolla on suuri vaikutus digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymisessä, teki-

jänoikeuksien suojaamisessa ja hyödyntämisessä sekä kulttuuriperinnön säilyttämisessä. 

Näkemys lapsista ja nuorista uudenlaisen mediakulttuurin kasvatteina pitää mielestämme paik-

kansa. Lasten ja nuorten kulttuuriharrastusten osalta Suomen tietokirjailijat ry esittää kuitenkin 

huolensa siitä, kuinka kulttuuri tulee pärjäämään kilpailussa lasten, nuorten ja perheiden ajan-

käytöstä. Ei riitä pelkästään se, että kulttuuria on saatavilla, täytyy myös määrätietoisesti 

korostaa kulttuurin merkitystä elämälle, kasvulle ja kehitykselle niin perheissä, opetustoimessa, 

kirjastotoimessa kuin yleisemminkin yhteiskunnassa.  
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Sivistyksen ja elinvoimaisen kulttuurin säilymisen kannalta pidämme erittäin tärkeänä sitä, että 

lukemiseen tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia ja saatavilla on monipuolisesti erilaisia aineis-

toja. Ensisijaisen tärkeää on myös se, että uudenlaisiin lukemisen ja lukutaidon haasteisiin 

pystytään vastaamaan. Muuttuvassa toimintaympäristössä keskiöön nousevat monilukutaito ja 

medialukutaito. Perinteinen lukutaito ei enää riitä, on kyettävä tulkitsemaan ja tuottamaan eri-

laisia viestejä erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Lisäksi on opittava lukemaan, 

ymmärtämään, suodattamaan ja arvioimaan eri medioissa esitettyä. Monilukutaitoa ja media-

lukutaitoa tarvitsevat niin lapset kuin aikuisetkin. Sekä yleisillä kirjastoilla että erilaisilla 

oppilaitoksilla on tärkeä rooli näiden taitojen opettamisessa. 

Suomen tietokirjailijat ry yhtyy näkemykseen, ettei taiteilijoiden työn arvostuksen ja työmark-

kina-aseman parantamiseen ole nopeita ratkaisuja. Tämä koskee laajemminkin luovan työn 

tekijöitä. Strategialuonnoksessa esitetään, että työelämän muuttuminen itsensä työllistämistä 

edellyttävän suuntaan voi edesauttaa ongelmien ratkaisemista.  

Itsensä työllistämiseen liittyy ainakin tällä hetkellä vielä runsaasti erilaisia haasteita. Kehitys-

suunta, jossa ihmisiä vastoin omaa tahtoaan ohjataan työn tekemiseen muutoin kuin 

työsuhteissa, ei ole toivottava. Osalle luovan työn tekijöistä itsensä työllistäminen ja toimeksi-

antojen pirstaleisuus sopii, mutta ei kaikille. Itsensä työllistävien asemaa on tuettava 

lainsäädäntömuutoksin. 

Suomen tietokirjailijat ry esittää huolensa kulttuurin toimialan rahoitustilanteen kiristymisestä. 

Kulttuurin tekeminen ei saa jäädä joukkorahoitushankkeiden tai muunlaisten uusien rahoitus-

mallien varaan, vaikka tällaisten uusien toimintamallien kehittäminen onkin kannatettavaa. 

Tieto- ja oppikirjallisuutta ei voida tuottaa pelkästään markkinavetoisesti. Valtiolla tulee tule-

vaisuudessakin olla rooli tieto- ja oppikirjallisuuden taloudellisena tukijana, jotta varmistetaan 

monipuolisen ja laadukkaan sisällön tekeminen jatkossakin. 

Näkymä, tavoitealueet ja tavoitteet kulttuuripolitiikalle 2025  

(Ovatko valtion kulttuuripolitiikalle asetetut strategiset tavoitealueet ja tavoitteet sellaisia, että ne edesaut-

tavat toimialan toimijoita hahmottamaan omaa toimintaansa niiden valossa – jos ei, niin miltä osin 

tavoiteasettelu on virheellistä tai puutteellista?) 

Näkymä kulttuuripolitiikasta v. 2025 

Suomen tietokirjailijat ry pitää strategialuonnoksessa esitettyä näkemystä kulttuuripolitiikasta 

vuonna 2025 sinänsä kannatettavana, mutta melko abstraktiksi jäävänä. Yhdistys toivoo, että 

näkymää tarkennettaisiin vielä ja että siihen sisällytettäisiin selkeämmin mukaan sivistys, tieto-

yhteiskunta ja luova talous.  

Kulttuuripolitiikan tavoitealueet ja tavoitteet v. 2025 

Näkemyksemme mukaan strategialuonnoksessa esitellyt kolme tavoitealuetta ja niihin liittyvät 

tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia, mutta niin yleisellä tasolla, että toimialan toimijoiden on 

hankalaa hahmottaa omaa toimintaansa pelkästään niiden valossa. Tavoitealueet ja tavoitteet 

täsmentyvät jonkin verran lähivuosien kehittämistoimia eriteltäessä, mutta eivät riittävästi. 
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Lähivuosien kehittämistoimia strategian tavoitteiden toteuttamiseksi 

(Vastaavatko lähivuosien kehittämistoimet strategiassa hahmotettuja kulttuuripolitiikan kehittämisen pitkän 

linjan näköalaa ja strategisia tavoitteita?) 

Kulttuuripolitiikan strategialuonnoksessa on mainittu lähivuosien kehittämistoimia, joilla stra-

tegian tavoitteita pyritään toteuttamaan. Suomen tietokirjailijat ry katsoo, että luonnoksessa 

esitetyt lähivuosien kehittämistoimet vastaavat strategiassa hahmotettuja kulttuuripolitiikan 

kehittämisen pitkän linjan näköalaa ja strategisia tavoitteita. Yhdistys esittää kuitenkin, että ke-

hittämistoimia täsmennettäisiin tietyiltä osin ja että niihin lisättäisiin erinäisiä toimia. 

Ehdotukset on esitetty alla: 

1) Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet sekä tuotannon ja 

jakelun muodot monipuolistuneet 

Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä, että politiikkaa kehitetään koko luovan työn kentän 

toimijoiden osalta eli ettei kulttuuripolitiikka kavennu vain taide- ja taiteilijapolitiikaksi. Yhdistys 

toivoo, että strategiaan kirjattaisiin selkeämmin, millä eri toimilla luovan työn edellytyksiä tue-

taan. Kannattamme aiemmassa Kulttuuripolitiikan strategiassa 2020 (vuodelta 2009) mainitun 

luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden toimintaohjelman tai sitä vastaavan asiakirjan teke-

mistä ja toimeenpanoa. 

Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä, että kulttuurisisältöjen vientiä ja kansainvälistymistä 

vahvistetaan ja monipuolistetaan. Myös kirjallisuuden vientiin on panostettava, ja tässä tarkoi-

tuksessa kirjallisuuden vientiä edistävien tahojen rahoitus ja toimintaedellytykset on 

turvattava. 

Pidämme tärkeänä, että tekijänoikeusjärjestelmää kehitetään mahdollistamaan ja kannusta-

maan luovaa työtä ja tuotantoa sekä talouden kasvua. Yhdistys toivoo, että 

tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseen otetaan strateginen lähestymistapa, jonka avulla jär-

jestelmää kehitetään pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon 

toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.  

Suomen tietokirjailijat ry kannattaa sitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö muotoilisi kansalli-

sen tekijänoikeuspolitiikan, jossa otettaisiin huomioon esimerkiksi Tekijänoikeuspolitiikka 2012 

-keskustelumuistio, valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisoh-

jelmasta (17.4.2014) sekä alan kansainvälisiä asiakirjoja. On tärkeää parantaa 

tekijänoikeusjärjestelmän ja -lainsäädännön toimivuutta erityisesti digitaalisessa luomis- ja 

käyttöympäristössä sekä tietoverkoissa, jotta lainsäädäntö pystyy yhtäältä paremmin vastaa-

maan muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin ja toisaalta ohjaamaan toimintaympäristön 

tulevaa kehitystä toivottavaan suuntaan.  

Haluamme korostaa sopimisen kulttuuria ja sen tuomia mahdollisuuksia myös uusien käyttö-

muotojen osalta. Suomessa on hyvin toimiva sopimuslisenssijärjestelmä, jossa tietyn alan 

tekijöitä laajasti edustavat tekijänoikeusjärjestöt sopivat käyttäjien kanssa teosten käytöstä. 

Käyttäjät saa lupamaksua vastaan käyttää teosta lisenssiehtojen mukaisesti ja lupamaksuista 

kertyneet tuotot tilitetään tekijöille suoraan tai esimerkiksi apurahoina tai stipendeinä. Sopi-

malla voidaan vastata niin tekijä- kuin käyttäjäpuolenkin tarpeisiin muuttuneessa 

toimintaympäristössä. Tätä toimintamallia kannattaa edistää jatkossakin. 
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Suomen tietokirjailijat ry pitää erittäin tärkeänä sitä, että luovan talouden toimintaedellytyksiä 

ja kulttuuriyrittäjyyttä tuetaan. Yhdistys toivoo kuitenkin laaja-alaisuutta luovan työn ja talou-

den määritelmään. Luova työ on muutakin kuin taidetta ja taiteilijoita; se on tietoa, taitoa, 

taidetta ja kulttuuria. Yhdistys pitää tärkeänä, ettei kulttuuripoliittinen strategia typisty pelkäksi 

taidepoliittiseksi strategiaksi vaan että siinä huomioidaan luovan työn tekeminen koko laajuu-

dessaan. 

2) Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventu-

neet 

Suomen tietokirjailijat ry pitää hyvänä hallituksen kärkihanketta, jonka avulla taiteen ja kulttuu-

rin saavutettavuutta parannetaan ja tuodaan kulttuuri osaksi lasten arkea sekä vahvistetaan 

lasten luovuutta. Tavoitteeseen pääsemiseksi on tarkoitus lisätä lastenkulttuurin ja taiteen pe-

rusopetuksen tarjontaa kouluissa. Haluamme muistuttaa, että kärkihankkeen toteuttamisessa 

olisi tärkeää muistaa myös lasten ja nuorten tietokirjallisuus sekä oppikirjallisuus. 

Haluamme nostaa esiin myös toisen nykyhallituksen kärkitavoitteen, Suomesta maana, jossa 

tekee mieli oppia koko ajan uutta, ja jossa suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, 

mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Kärkihank-

keen tavoitteena on tehdä Suomesta koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. 

Kulttuurilla on tärkeä osa myös osaamisen, koulutuksen ja sivistämisen kehittämisessä, mikä 

tulisi yhdistyksen näkemyksen mukaan strategiassakin nostaa esiin. 

Suomen tietokirjailijat ry kannattaa erilaisten digitaalisten palveluiden kehittämistä kulttuurin 

saavutettavuuden ja osallisuuden lisäämisessä. Pelkkä jakelun muotojen monimuotoistuminen 

ei kuitenkaan yksin riitä. Yhdistys haluaakin muistuttaa, että tässä kehityksessä on tärkeää huo-

lehtia myös laadukkaista sisällöistä ja asianmukaisista korvauksista tekijöille, joiden tekemä 

luova työ on sekä perinteisten että digitaalisten palveluiden ytimessä. Tekijänoikeustulojen vä-

häisyys, ja mahdollinen pieneneminen entisestään, uhkaa tieto- ja oppikirjallisuuden 

tulevaisuutta. 

Suomen tietokirjailijat ry pitää erittäin tärkeänä yleisten kirjastojen roolin kehittämistä. Yhdistys 

pitää uudessa kirjastolaissa mainittuja yleisten kirjastojen tehtäviä erittäin kannatettavina ja nä-

kee kirjastojen roolin kulttuurin osallisuuden ja osallistumisen tukena merkittävänä myös 

tulevaisuudessa. On tärkeää, että uuden kirjastolain mukaisten tehtävien toteutumista arvioi-

daan säännöllisesti, jotta varmistutaan siitä, että kirjastot omalta osaltaan toteuttavat myös 

kulttuuripoliittisen strategian tavoitteita. 

3) Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen 

Suomen tietokirjailijat ry kannattaa kulttuurialan valtionavustustoiminnan uudistamista. Valti-

onavustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriölle resurssiohjauksen väline, joilla toteutetaan 

hallinnonalan strategisia painopisteitä. Ministeriön tulisi kyetä nykyistä tehokkaammin vastaa-

maan painotuksiin ja ajankohtaisiin tarpeisiin. Sekä ministeriölle että hakijoille tulisi olla entistä 

selkeämpää, mitä valtionavustuksilla tavoitellaan ja mitä niillä tuetaan. Yhdistys pitää rahoitet-

tujen hankkeiden arviointia ja niiden tulosten hyödyntämistä kulttuuripolitiikan kehittämisessä 

hyvinä uusina toimenpiteinä. 
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Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä, että toimialan tietoperustaa ja arviointitoimintaa vah-

vistetaan. Erilaisten kehittämistoimenpiteiden ja toimintasuunnitelmien tulee perustua 

analysoituun tietoon ja siitä tehtyihin päätelmiin. On myös tärkeää arvioida, millaisia vaikutuk-

sia tehdyillä toimenpiteillä on. Haluamme muistuttaa, että tutkittaessa erilaisia kulttuurialan 

ilmiöitä, taloudellisia näkymiä, tekijänoikeuskysymyksiä tai alan toimijoita muuten, myös tieto- 

ja oppikirjailijat sekä tieto- ja oppikirjallisuus pidettäisiin mukana. Tieto- ja oppikirjallisuudella 

sekä tieto- ja oppikirjailijoilla on tärkeä asema osana kulttuuria ja kulttuuripolitiikka.  

Pidämme hyvänä tavoitetta toimialan rahoitusmahdollisuuksien monipuolistamisesta ja vahvis-

tumisesta sekä eri rahoittajatahojen välisen vuorovaikutuksen ja koordinaation lisäämisestä. 

Yhdistys toivoo kuitenkin, ettei tätä työtä suunnattaisi ainoastaan taiteilijoiden työskentelyn tu-

kemiseen vaan laajemminkin luovan alan tekijöihin.  

Suomen tietokirjailijat ry kannattaa hallinnonalojen välisen yhteistyön tehostamista kulttuuriin 

liittyvissä asioissa. Yhdistys toivoo, että sivistykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät politiikat nos-

tetaan osaksi kulttuuripoliittisen päätöksenteon yhteistyötä.   

Kulttuuripolitiikan yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Kulttuurin ja kulttuuripolitiikan yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu kulttuurisina, sosiaali-

sina ja taloudellisina vaikutuksina. Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä kulttuuripolitiikan 

vaikuttavuuden arviointia selkeästi määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Strate-

gialuonnoksessa esitetyt arvioinnin ulottuvuudet ovat osittain melko abstraktilla tasolla eikä 

niistä käy selväksi, mitä oikeastaan tullaan arvioimaan. Näin on esimerkiksi ilmaisuvapauden ja 

tekijänoikeuksien toteutumisen sekä luovan toiminnan edellytysten kehittymisen osalta. Arvi-

ointitoimintaan pitäisi pyrkiä kehittämään niin laadullisia kuin määrällisiäkin mittareita, jotka 

on selkeästi kohdennettu ja joista saatavaa tietoa voidaan käyttää opetus- ja kulttuuriministe-

riön toimien ja kulttuuripolitiikan kehittämisessä edelleen.  

 

 

 

Helsingissä, 8.9.2016  

       
 Markku Löytönen      Jukka-Pekka Pietiäinen  

 Hallituksen puheenjohtaja      Toiminnanjohtaja   


