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SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
 
SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:N TARKOITUS 
 
Suomen suurin kirjailijajärjestö, Suomen tietokirjailijat ry, on vahva ja valpas kirjallisuuspoliittinen 
vaikuttaja, joka huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta, ammattitaidon kehittämisestä sekä kirja-alan 
toimintaedellytyksistä. Olemme asiantunteva ja jäseniämme palveleva yhdistys, jonka toimintaa ohjaavia 
periaatteita ovat yhdenvertaisuus, moniäänisyys ja avoimuus. 
 
Järjestö on tietokirjailijoiden etujen valvoja, ja yhdistys vahvistaa tietokirjallisuuden näkyvyyttä ja asemaa 
yhteiskunnassa. Lisäksi sillä on lukuisia yleishyödyllisiä tehtäviä, joista merkittävin on apurahojen jakaminen 
tieto- ja oppikirjailijoille.  
 
YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2021 
 
Vuosi 2020 oli yhdistyksen toiminnassa monin tavoin poikkeuksellinen. Koronapandemian myötä 
yhdistyksemme teki digiloikan, ja toimiston työskentely, yhdistyksen kokoukset, koulutukset ja tapahtumat 
siirtyivät pääosin verkkoon. Seuraamme kaikessa toiminnassamme turvallisuusohjeita, ja yhdistyksellä on 
hyvät valmiudet toimia poikkeusoloissa, jos sellaiset jatkuvat vielä vuonna 2021. Tilanteesta riippumatta 
ydintehtävämme, tietokirjailijoiden edunvalvonta ja tietokirjallisuuden edistäminen sekä esimerkiksi 
apurahojen jakaminen, hoituvat kitkatta myös vuonna 2021. 
 
Yhdistys seuraa tarkasti oppivelvollisuuden laajentamista ja toisen asteen maksuttomuudesta käytävää 
keskustelua ja päätöksentekoa. Seuraamme ja osallistumme aktiivisesti myös avoimista oppimateriaaleista 
käytävään keskusteluun. Lisäksi erityisesti sähkö- ja äänikirjamarkkinoiden kehittymisen seuranta on 
tärkeää. Kansallisen e-kirjaston kehittäminen etenee, ja selvitämme yhdessä Sanaston ja muiden 
kirjallisuuden tekijäjärjestöjen kanssa mahdollisuutta saada sähkö- ja äänikirjat mukaan lainauskorvauksen 
piiriin. 
 
Vuonna 2021 järjestetään poikkeuksellisen paljon tietokirjatapahtumia, ja olemme mukana niiden 
järjestämisessä. Vuonna 2021 vietetään Tutkitun tiedon vuotta, mihin sisältyy erilaisia tapahtumia ympäri 
vuoden. Turun Kirjamessujen ajankohtaisteemana vuonna 2020 piti olla Tiedon murros. Messut siirtyivät 
koronapandemian vuoksi vuodella, ja vuoden 2020 tapahtumaan suunniteltu kattava tietokirjaohjelmisto 
siirtyy ainakin osittain vuoden 2021 messuille. Vuonna 2021 järjestetään kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI-
festivaali kahdeksatta kertaa. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi, ja tapahtuma voidaan järjestää 
tarvittaessa osittain tai kokonaan verkossa. 
 
Tietokirjailijoiden ammatillisen osaamisen ja toimintavalmiuksien kehittäminen on meille tärkeää, ja 
tarjoammekin jäsenistölle kattavasti koulutusta ajankohtaisista, tietokirjailijan työhön liittyvistä aiheista.  
 
Vaikuttamistyö 
Vaikutamme EU-lainsäädäntöön ja sen kansalliseen toimeenpanoon yhteistyössä muiden järjestöjen, kuten 
tekijänoikeusjärjestö Sanaston ja tekijänoikeusjärjestö Kopioston, kanssa. Kansainvälistä vaikuttamistyötä 
tehdään myös erityisesti European Writer’s Councilin kanssa.  
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Yhdistys vaikuttaa kansalliseen toimeenpanoon laatimalla lausuntoja, ja yhdistyksen edustajat tapaavat 
kansallisesta toimeenpanosta vastaavia henkilöitä, poliitikkoja ja virkamiehiä. Yhdistys hyödyntää viestintää 
nostamalla ajankohtaisia asioita julkiseen keskusteluun. 
 
Vuonna 2021 ajankohtaista ovat erityisesti DSM-direktiivin johdosta tehtävä tekijänoikeuslainsäädännön 
uudistaminen sekä kirjailija- ja kääntäjäapurahan uudistaminen. 
 
Julkaisut ja selvitykset 
Yhdistyksen uusilla julkaisuilla edistetään tieto- ja oppikirjailijoiden ammattitietämystä, lisätään 
tietokirjallisuuden tunnettuutta ja analysoidaan toimintaympäristön muutoksia. 
 
Yhdistys seuraa kirja- ja kustannusmaailman tilannetta ja tekee tarvittaessa selvityksiä ja tutkimuksia 
ajankohtaisista kysymyksistä. Näiden selvitysten ja tutkimusten tuloksia hyödynnetään osana 
vaikuttamistyötä, ja niistä tiedotetaan julkisuuteen ja suoraan päättäjille.  
 
Yhdistyksen aiemmin julkaisemia teoksia jaetaan tapaamisissa, jäsentilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa. 
 
Koulutus 
Keväällä 2020 käynnistettiin ensimmäistä kertaa kuusipäiväinen Tietokirjailijan kurssi II. Kurssi keskeytyi 
koronapandemian vuoksi ensimmäisen kurssiviikonlopun jälkeen, ja se pidetään loppuun vuonna 2021, jos 
koronatilanne tämän sallii.  
 
Vuonna 2020 yksittäiset koulutukset pidettiin pääasiassa webinaareina. Vaikka lähikoulutuksen 
järjestäminen olisi mahdollista vuonna 2021, myös lähikoulutuksen seuraaminen etänä pyritään pitämään 
jatkossa mahdollisena. Myös webinaarien säännöllistä järjestämistä jatketaan. 
 
Vuonna 2021 koulutusta järjestetään mm. tietokirjakritiikistä, äänikirjoista, oppimateriaaleista ja arkistojen 
käytöstä. Kuuntelemme jäsenistön toiveita koulutusaiheista, seuraamme kirja-alaa koskevaa keskustelua ja 
pyrimme reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin tarjoamalla webinaareja tarvittaessa vikkelästikin 
ajankohtaisista aiheista.  
 
Apurahat 
Apurahojen myöntäminen on yksi yhdistyksen merkittävimmistä yksittäisistä tehtävistä. Apurahat 
rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Yhdistys jakaa työskentelyapurahoja keväällä ja 
syksyllä sekä lisäksi jatkuvahakuisia kohdeapurahoja.  
 
Kevään apurahat ovat haussa maaliskuussa. Keväällä haettavana on apuraha puolivuotiseen työskentelyyn, 
esikoistietokirjan kirjoittamiseen, lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen sekä tietokirjakritiikkien 
kirjoittamiseen. Syksyn apurahat ovat haussa syyskuussa. Syksyllä on haussa työskentelyapurahoja oppi- ja 
tietokirjailijoille luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn. Jatkuvahakuisia kohdeapurahoja jaetaan 
laitehankintaan, matkaan ja koulutukseen.  
 
Apurahoista päättää hallitus. Luovan työn apurahoista esityksen hallituksen päätettäväksi tekee 
yhdistyksen jäsenistä koostuva apurahalautakunta. Apurahalautakunnan kokoonpanossa pyritään 
huomioimaan, että sen jäsenet tuntevat monipuolisesti eri aloja.  
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Palkinnot 
Yhdistys jakaa vuosittain useita palkintoja eri alojen ansioituneille tietokirjailijoille. Yhdistyksen hallitus 
päättää, kuinka monta palkintoa eri kategorioissa jaetaan.  
 
Warelius-palkinto myönnetään vuosittain tietokirjailijalle, jolla on laaja ja korkealaatuinen 
tietoteostuotanto tai jolla on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Tietopöllö-
palkinto myönnetään tietokirjailijalle tai tekijäryhmälle, joka on julkaissut pitkään ja ansiokkaasti lapsille ja 
nuorille tarkoitettuja tietoteoksia. Tietokirjailijapalkinto myönnetään vuosittain usealle tietokirjailijalle 
tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta. Oppikirjailijapalkinto myönnetään vuosittain 
usealle tietokirjailijalle tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Tietokirjallisuuden 
edistämispalkinto myönnetään henkilölle, joka on edistänyt ansiokkaasti tietokirjallisuuden ja 
tietokirjailijoiden asemaa.  
 
Tietokirjailija- ja Oppikirjailijapalkintojen saajat päättää yhdistyksen hallitus, ja Warelius-palkinnon ja 
Tietopöllö-palkinnon saajat päättää yhdistyksen jäsenistä koostuva palkintolautakunta. Warelius-palkinnot 
rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksista. Lisäksi yhdistys rahoittaa tietokirjallisuuden 
Finlandia-palkintoa ja J. A. Hollon palkintoa.  
 
Jäsenpalvelu ja -tiedotus 
Yhdistys tiedottaa jäsenilleen sähköisillä jäsenkirjeillä. Lisäksi eri alueille lähetetään sähköisiä aluekirjeitä 
kunkin alueen omista tapahtumista ja toiminnasta. Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista myös 
verkkosivuillaan ja eri somekanavissa. Jäsenistöllä on oma suljettu Tietokirjailijat Facebookissa -ryhmä. 
 
Yhdistys antaa oikeudellista neuvontaa tekijänoikeudellisissa ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. 
Neuvontaa annetaan myös verotukseen, sosiaaliturvaan ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa silloin, kun ne 
liittyvät tietokirjailijan työhön. 
 
Neuvomme yhdistyksen apurahoja hakevia ja tiedotamme myös muiden tahojen myöntämistä 
ajankohtaisista apurahoista. 
 
Aluetoiminta 
Olemme valtakunnallisesti toimiva yhdistys, ja 13 aluevastaavaa järjestävät tilaisuuksia ja toimintaa eri 
puolilla Suomea yhdessä toimiston kanssa. Aluevastaavat järjestävät alueillaan sekä kaikille avoimia 
tietokirjatilaisuuksia että vain jäsenille tarkoitettuja tapaamisia. Tapahtumista tiedotetaan jäsenille 
aluekirjeillä ja yleisölle avoimista tapahtumista tiedotetaan paikallisiin medioihin. Tapahtumia järjestetään 
myös yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 
 
Myös aluetoiminnan osalta seurataan koronapandemian etenemistä ja tilaisuuksia järjestetään 
turvallisuuskysymykset huomioiden. Julkisia tilaisuuksia striimataan mahdollisuuksien mukaan, ja vain 
jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia järjestetään tarvittaessa verkon kautta. 
 
Messut ja muut kirjallisuustapahtumat 
Yhdistys on mukana kirja- ja opetusalan keskeisissä tapahtumissa, kuten Helsingin kirjamessuilla, Turun 
kirjamessuilla, Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa ja Educa-messuilla. Yhdistys voi osallistua myös 
tärkeinä pitämiinsä pienempiin, alueellisin tapahtumiin. Yhdistys osallistuu tapahtumiin kattavasti ja 
valtakunnallisesti. Järjestämme tapahtumia ennakkoluulottomasti ja rajoja ylittävästi myös yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa. Aiemmin olemme olleet mukana esimerkiksi Runokuussa, Volter Kilpi Kustavissa -
kirjaviikolla, Kirjalitassa, Naantalin Kirjahyrrässä ja Tieteiden yössä.  
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Tietokirjaviikko 
Seuraava Tietokirjaviikko järjestetään elokuun jälkipuoliskolla 2021. Viikon jokaiselle päivälle suunnitellaan 
tietokirjallista ohjelmaa. Viikon päätapahtuma on kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI-tapahtuma, jossa on ollut 
perinteisesti noin 100 esiintyjää. Se järjestetään vuonna 2021 kahdeksatta kertaa. Tapahtuma on yleisölle 
avoin ja ilmainen. Seuraamme tässäkin koronatilanteen kehittymistä, ja tapahtuma järjestetään tilanteen 
vaatiessa osittain tai kokonaan virtuaalisesti. Tietokirjaviikon tapahtumat rahoitetaan Tietokirjallisuuden 
edistämiskeskuksen varoista.  
 
Tietokirjailijavierailut ja tietokirjastipendit 
Yhdistys rahoittaa vuosittain 40 tietokirjailijavierailua toisen asteen oppilaitoksiin ja 20 lapsille ja nuorille 
tietokirjoja kirjoittavien tietokirjailijoiden vierailua kirjastoihin. Tietokirjailijavierailutkin on mahdollista 
toteuttaa tarvittaessa virtuaalisesti.  
 
Yhdessä Lauri Jäntin säätiön kanssa jaetaan sata sadan euron arvoisa tietokirjastipendiä koululaisille 
tunnustukseksi siitä, että he ovat lukeneet ahkerasti tietokirjallisuutta. Stipendien tarkoituksena on 
kannustaa koululaisia tietokirjojen pariin. Saajat valitaan opettajien tekemien ehdotusten joukosta.  
 
Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 
Yhdistys on mukana Suomen Kirjailijaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa vuonna 2018 
perustetussa Kirjallisuuspoliittisessa työryhmässä.  
 
Yhdistys on mukana kirjailijajärjestöjen vuonna 2018 perustamassa Kirjallisuuden tekijäjärjestöjen 
yhteistyöfoorumissa. Suomen tietokirjailijoiden lisäksi foorumin jäseniä ovat Finlands svenska 
författareförening, Suomen Kirjailijaliitto ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. 
 
Kotimaassa tärkeitä yhteistyöorganisaatioita ovat muun muassa Kopiosto, Sanasto, Lukukeskus sekä 
tekijöitä ja esittäviä taitelijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin Tekijäfoorumi; ulkomailla pohjoismainen 
kirjailijoiden ja kääntäjien neuvosto NFÖR, European Writers’ Council EWC, International Authors Forum 
IAF ja Baltic Writers’ Council BWC. Yhdistys osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön, ja edellä 
mainittujen organisaatioiden lisäksi tärkeää on yhteistyö erityisesti pohjoismaisten tietokirjailijajärjestöjen 
kanssa. 

Yhdistys on mukana lisäksi noin 20 muun yhdistyksen ja järjestön toiminnassa. 

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 
 
Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksellä on sääntöjenmukaisesti kevät- ja syyskokous. Etäosallistumisen mahdollistava poikkeamislaki 
on voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti, joten ainakin yhdistyksen kevätkokoukseen voi osallistua myös 
virtuaalisesti. 
 
Hallitus 
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Syyskokouksessa 2020 valitaan 
yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kaudelle 2021–2023. Hallitus muun muassa 
hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet, päättää apurahoista sekä vastaa yhdistyksen asioiden hoidosta.  
 
Toimikunnat ja työryhmät 
Yhdistyksen toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisissa toimikunnissa ja työryhmissä. Työryhmillä ja 
toimikunnilla on tärkeä asema yhdistyksen toiminnassa. Jatkuvasti käynnissä olevia työryhmiä tai 
toimikuntia ovat aluetoimikunta, apurahatoimikunta, hallituksen työvaliokunta, palkintolautakunta, 
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talousvaliokunta ja vaalivaliokunta. Toimikuntia myös kootaan tilanteen ja ajankohtaisten tarpeiden 
mukaan. Vuonna 2021 esimerkiksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman työryhmä jatkaa 
toimintaansa. 
 
Toimisto 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Hietalahdenrannassa, Helsingissä. Toimistolla on tekniset valmiudet 
etätyöskentelyyn, ja toimiston henkilökunta voi työskennellä tarvittaessa osittain tai kokonaan etänä. 
Yhdistyksen toimistossa työskentelee vuoden 2021 alussa toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, 
viestintäpäällikkö, tiedottaja, lakimies, osa-aikainen tapahtumatuottaja ja osa-aikainen lakimiesharjoittelija.  
 
TIETOKIRJALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS 
 
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus on Suomen tietokirjailijat ry:n hallituksen hallinnoima rahasto, jonka 
asiamiehenä toimii toiminnanjohtaja. Rahasto hallinnoi yhdistykselle lahjoitettuja varoja, joita voi käyttää 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin, kuten tiettyihin palkintoihin ja erilaisiin tapahtumakuluihin. Lisäksi 
tietokirjallisuuden edistämiskeskuksesta rahoitetaan erikseen sovittavia muita hankkeita, jotka voivat olla 
esimerkiksi seminaareja, tutkimuksia ja selvityksiä.  
 
VUODEN 2021 TALOUSARVIO 
 
Tulot 
Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 3300. Jäsenmäärän vuosittainen nettomääräinen kasvu on ollut muutamia 
kymmeniä jäseniä. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 81 euroa (ennallaan). Seniorijäsenen jäsenmaksu 
on 27 euroa (ennallaan). Jäsenmaksukertymäksi budjetoidaan 240 000 euroa. 
   
Kopiointikorvauksien määräksi vuonna 2021 arvioidaan 2,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistys sai 
Kopioston tilityskäytännön muutoksen johdosta digikorvaukset kahdelta kalenterivuodelta. Kaikkia 
korvauksia ei jaettu apurahoina vuonna 2020, vaan hallitus päätti, että jaettavien apurahojen määrä 
pidetään tasaisena.  
 
Käytäntö on ollut, että valtionavustusta ei ole budjetoitu talousarvioon. Vuonna 2020 valtionavustus oli 
45.000 euroa.  
 
Menot  
Yhdistyksen suurin ja tärkein menoerä on apurahat. Hallitus myöntää apurahoja ensisijaisesti luovaan 
kirjalliseen työskentelyyn. Yleishaku on syyskuussa 2021 ja erikoishaku maaliskuussa 2021. Jatkuvasti 
haettavina ovat laite-, koulutus- ja matka-apurahat. Apurahoihin varataan vuonna 2021 yhteensä 2,3 
miljoonaa euroa. Hakemusten määrästä ja laadusta riippuen hallitus voi muuttaa apurahojen 
kokonaissummaa. Tarvittaessa puretaan edellisvuosien ylijäämiä yhdistyksen Tietokirjarahastosta. 
 
Henkilökulut kattavat toimiston henkilökunnan palkat sivukuluineen, hallituksen ja toimikuntien palkkiot 
sekä esiintymispalkkiot. Esiintymispalkkioissa seurataan Lukukeskuksen suosituksia. 
 
Koronaepidemiatilanne luo epävarmuutta esimerkiksi koulutus- ja matkakuluihin. Kulut on talousarviossa 
arvioitu varovaisuuden periaatteella ja niiden toteutunut määrä voi epidemiatilanteen jatkuessa olla 
arvioitua alhaisempi. 
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VUODEN 2021 TALOUSARVIO 

     

      
TULOT TA 2021 €  TA 2020 €  TP 2019 € 
      
 
Jäsenmaksut 

 
240 000 

  
240 000 

  
240 447 

Kopiointikorvaukset 2 700 000  2 900 000  2 629 227 
Sijoitus- ja rahoitustuotot      500   3 000  525 
Valtionavustus Ei budjetoida  Ei budjetoida  50 000 
Muut tulot          0  70 000  3 500 
 
TULOT YHTEENSÄ 

 
2 940 500 

  
3 213 000 

  
2 923 699 

      
MENOT TA 2021 €  TA 2020 €  TP 2019 € 
      
Henkilökulut 360 000  395 000  349 177 
TYEL 86 000                  100 

000 
 79 155 

Toimistomenot 50 000  65 000  42 912 
Huoneistokulut 70 000  80 000  65 740 
Asiantuntijapalvelut 50 000  50 000                    42 

051 
Koulutus   50 000                  100 

000 
 82 241 

Tiedotus 60 000  60 000  38 517 
Apurahat 2 300 000  2 400 000  2 497 222 
Palkinnot ja stipendit 60 000  60 000  76 928 
Kokousmenot                 60 

000 
 70 000  71 443 

Käsikirjasto ja lehdet 2 000  4 000  1 186 
Muut menot 20 000  20 000  17 907 
Residenssit tappio (+)/voitto (-)        0     1 000                             19 

528 
Tutkimukset ja selvitykset 15 000  15 000  17 566 
Poistot 1 000                        3 

000 
 881 

MENOT YHTEENSÄ 3 184 000  3 423 000  3 402 454 
 
 

 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 

 
-242 500 

  
-238 000 

  
-478 755 
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