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SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
 
 
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 2022 
 
Koronapandemian myötä toimiston työskentely, yhdistyksen kokoukset, koulutukset ja tapahtumat 
siirtyivät pääosin verkkoon. Koronatilanteen salliessa tilaisuuksia järjestetään vuonna 2022 myös paikan 
päällä. Seuraamme kaikessa toiminnassamme turvallisuusohjeita, ja yhdistyksellä on hyvät valmiudet 
toimia poikkeusoloissa, jos sellaisia tulisi vuonna 2022. Tilanteesta riippumatta ydintehtävämme, 
tietokirjailijoiden edunvalvonta ja tietokirjallisuuden edistäminen sekä esimerkiksi apurahojen jakaminen, 
hoituvat kitkatta myös vuonna 2022. 
 
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää tietokirjallisuutta osana suomalaista yhteiskuntaa ja 
kulttuuria, valvoa tietokirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, 
tukea tietoteosten kirjoittajia henkisesti ja aineellisesti, edistää jäsenten ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä 
vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään ja toimia tietokirjailijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen tavoitteena 
on kehittää tietokirjailijoiden ammatillista osaamista ja toimintavalmiuksia. Tarjoamme 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. Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Markku 
Löytönen on EWC:n hallituksen jäsen. 
 
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. Ajankohtaisia asioita nostetaan esille 
mediatiedotuksen lisäksi yhdistyksen somekanavissa, Faktahommissa-blogissa ja Faktahommissa-
podcastissa, jonka ensimmäiset jaksot julkaistiin syyskuussa 2021. Lisäksi julkaisemme uutiskirjeitä 
sidosryhmille ja opettajille.  
 
Lisäämme tietoisuutta tietokirjallisuuden ajankohtaisista kysymyksistä ja tietokirjailijoille tärkeistä asioista 
myös kouluttamalla eri tahoja. Vuonna 2021 olemme tarjonneet koulutusta mm. toimittajille, libristeille ja 
kirjastojen henkilökunnalle.  
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Vuonna 2022 ajankohtaista ovat erityisesti DSM-direktiivin johdosta tehtävä tekijänoikeuslainsäädännön 
uudistaminen sekä kirjailija- ja kääntäjäapurahan uudistaminen. Tämän hetken arvion mukaan 
tekijänoikeuslainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2021 
lopussa ja kirjailija- ja kääntäjäapurahalakia koskeva hallituksen esitys syksyllä 2022.  
 
Seuraamme ja osallistumme aktiivisesti avoimesta julkaisemisesta käytävään keskusteluun. Lisäksi 
erityisesti sähkö- ja äänikirjamarkkinoiden kehittymisen seuranta on tärkeää. Seuraamme myös kansallisen 
e-kirjastohankkeen etenemistä, ja edistämme yhdessä Sanaston ja muiden kirjallisuuden tekijäjärjestöjen 
kanssa mahdollisuutta saada sähkö- ja äänikirjat mukaan lainauskorvauksen piiriin.  
 
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. 

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.  
 
Vuonna 2022 julkaistaan uusi Tietokirjoja kouluun! Lukuvinkkejä yläkouluun ja toiselle asteelle -
lukuvinkkikatalogi. Katalogi esittelee tietokirjoja eri aihepiirien mukaan luokiteltuna. Katalogi on suunnattu 
opetuksen tueksi, mutta se toimii lukuvinkkikokoelmana kenelle tahansa. Vuonna 2022 ilmestyvä katalogi 
on sarjassaan neljäs yläkouluun ja toiselle asteelle suunnattu tietokirjallisuusvihkonen.  
 
Hyödynnämme ja jaamme edelleen myös aiemmin julkaistuja katalogeja tapaamisissa, jäsentilaisuuksissa ja 
yleisötapahtumissa kuten Educa-messuilla. Kaikki katalogit ovat luettavissa myös sähköisesti yhdistyksen 
verkkosivuilla. 
 
Koulutus 
Keväällä 2020 käynnistettiin ensimmäistä kertaa kuusipäiväinen Tietokirjailijan kurssi II. Kurssi keskeytyi 
koronapandemian vuoksi ensimmäisen kurssiviikonlopun jälkeen, ja se pidetään loppuun vuoden 2022 
aikana. Tietokirjailijan kurssi I järjestetään vuonna 2023.  
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Korona-aikana koulutukset pidettiin webinaareina. Webinaareista saatu palaute oli erittäin positiivista ja 
niihin osallistui runsaasti jäseniä. Vuonna 2022 on tarkoitus järjestää myös lähikoulutuksia, mutta myös 
webinaarien säännöllistä järjestämistä jatketaan.  
 
Järjestämme koulutusta kirja-alan ajankohtaisista aiheista. Kuuntelemme jäsenistön toiveita 
koulutusaiheista, seuraamme kustannusalaa koskevaa keskustelua ja pyrimme reagoimaan 
toimintaympäristön muutoksiin tarjoamalla webinaareja tarvittaessa vikkelästikin päivänpolttavista 
aiheista.  
 
Apurahat 
Suomen tietokirjailijat ry pyrkii apurahapolitiikallaan edistämään laadukasta tietokirjoittamista. Apurahojen 
myöntäminen on yksi yhdistyksen merkittävimmistä yksittäisistä tehtävistä. Apurahat rahoitetaan 
Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.  
 
Yhdistys jakaa työskentelyapurahoja sekä lisäksi kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaan ja koulutukseen. 
Työskentelyapurahat julistetaan haettaviksi kahdesti vuodessa, kevään apurahat maaliskuussa ja syksyn 
apuraha syyskuussa. Kevään haussa on neljä apurahakategoriaa, syksyllä vain yksi. Työskentelyapurahoista 
ilmoitetaan jäsenkirjeessä, yhdistyksen verkkosivuilla ja valtakunnallisissa sanomalehdissä. Kohdeapurahoja 
voi hakea ympäri vuoden. Tarkempi hakemusten käsittelyaikataulu ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla. 

Kaikista apurahoista päättää hallitus. Päätökset työskentelyapurahoista valmistellaan 
apurahatoimikunnassa, jonka kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että sen jäsenet tuntevat 
monipuolisesti eri aloja.  
 
Vuonna 2021 päivitettiin yhdistyksen apurahapolitiikka. Vuonna 2021 myös järjestettiin ensimmäisen 
kerran webinaarimuotoiset apurahainfot kevään ja syksyn apurahahauista. Apurahainfot järjestetään myös 
vuonna 2022.  
 
Palkinnot 
Yhdistys jakaa vuosittain useita palkintoja eri alojen ansioituneille tietokirjailijoille.  
 
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 
Yhdistyksen puhelinpalvelu päivystää jäsenyys- ja apuraha-asioissa maanantaista perjantaihin klo 12–15.  
Oikeudellista neuvontaa tekijänoikeudellisissa ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä antaa yhdistyksen 
juristi. Neuvontaa annetaan myös verotukseen, sosiaaliturvaan ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa silloin, 
kun ne liittyvät tietokirjailijan työhön. 
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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. 
 
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. 
 
Messut ja muut kirjallisuustapahtumat 
Yhdistys on mukana kirja- ja opetusalan keskeisissä tapahtumissa, kuten Helsingin kirjamessuilla, Turun 
kirjamessuilla, Jyväskylän Kirjamessuilla, Tampereen Kirjafestareilla, Vanhan kirjallisuuden päivillä 
Sastamalassa ja Educa-messuilla. Yhdistys osallistuu tapahtumiin kattavasti ja valtakunnallisesti, ja 
järjestämme tapahtumia rajoja ylittävästi myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Aiemmin olemme 
olleet mukana esimerkiksi Runokuussa, Volter Kilpi Kustavissa -kirjaviikolla, Kirjalitassa ja Tieteiden yössä. 
Osa tapahtumista on järjestetty korona-aikana vain virtuaalisesti, ja jatkossakin osa tapahtumista 
toteutetaan hybridimallilla, eli perinteisen tapahtuman lisäksi ohjelmaa voi seurata verkossa. 
 
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, ja virtuaalitoteutus helpottaa osallistumista erityisesti pitkien matkojen 
päähän. Virtuaalinen toteutus mahdollistaa myös laajemmat kuulijakunnat.  
 
Yhdessä Lauri Jäntin säätiön kanssa jaetaan sata sadan euron arvoisa tietokirjastipendiä koululaisille 
tunnustukseksi siitä, että he ovat lukeneet tai kuunnelleet ahkerasti tietokirjallisuutta. Stipendien 
tarkoituksena on kannustaa koululaisia tietokirjojen pariin. Saajat valitaan opettajien tekemien ehdotusten 
joukosta.  
 
HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 
 
Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksellä on sääntöjenmukaisesti kevät- ja syyskokous. Kevätkokouksessa 2021 hyväksytyt 
sääntömuutokset mahdollistavat kokoukseen osallistumisen etänä, jos hallitus näin päättää.  
  
Hallitus 
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Syyskokouksessa 2021 valitaan 
yhdistykselle kolme hallituksen jäsentä kaudelle 2022–2024. 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, 
talousvaliokunta ja vaalivaliokunta. Toimikuntia myös kootaan tilanteen ja ajankohtaisten tarpeiden 
mukaan. 
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Toimisto 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Hietalahdenrannassa, Helsingissä. Toimiston henkilökunta työskentelee 
osittain etänä. Toimistokäynneistä on sovittava etukäteen. Yhdistyksen toimistossa työskentelee vuoden 
2022 alussa toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö, tiedottaja, tapahtumatuottaja, juristi ja järjestösihteeri. 
 
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 2022 TALOUSARVIO 
 
Tulot 
Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 3 300.  Yhdistyksen jäsenmäärän ja jäsenmaksutulon on arvioitu pysyvän 
vuonna 2022 suurin piirtein samalla tasolla kuin aiempina vuosina. Jäsenmaksukertymäksi budjetoidaan 
240 000 euroa. 
 
Koronapandemia ei ole heijastunut negatiivisesti yhdistyksen Kopiostolta saamiin kopiointikorvauksiin. 
Kopiointikorvauksien määräksi vuonna 2022 arvioidaan 3,1 miljoonaa euroa.  
 
Käytäntö on ollut, että valtionavustusta ei ole budjetoitu talousarvioon. Vuonna 2021 yhdistyksen saama 
valtionavustus oli 43 400 euroa.  
 
Muut tulot ovat koostuneet koulutustuotoista. Vuodelle 2022 ei budjetoida koulutustuottoja. 
 
Menot  
Monien kuluerien osalta koronapandemia on vaikuttanut menoja alentavasti. Erityisesti näin on ollut 
matka-, kokous- ja koulutuskulujen osalta. Toisin kuin vuoden 2021 talousarviossa vuoden 2022 
talousarviossa kulut on arvioitu siitä lähtökohdasta, että tapahtumat ja tilaisuudet voidaan toteuttaa paikan 
päällä. Tämän vuoksi monet menoerät on arvioitu vuoden 2022 talousarviossa edellisvuotta suuremmiksi.  
 
Henkilökulut kattavat toimiston henkilökunnan palkat sivukuluineen, hallituksen ja toimikuntien palkkiot 
sekä esiintymispalkkiot. Esiintymispalkkioissa seurataan Lukukeskuksen suosituksia. 
 
Apurahoihin varataan vuonna 2022 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Hakemusten määrästä ja laadusta 
riippuen hallitus voi muuttaa apurahojen kokonaissummaa. Hallituksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen 
vuonna 2020 saamia poikkeuksellisen suuria kopiointikorvauksia ei jaettu apurahoina kerralla, vaan 
jaettavien apurahojen määrä päätettiin pitää tasaisena. Vuonna 2020 yhdistyksen talous osoitti yli 400 000 
euroa ylijäämää, joka siirrettiin Kopiointikorvausrahastoon. Tätä ylijäämää on tarkoitus purkaa vuonna 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 



                                
 

6 
 

 
VUODEN 2022 TALOUSARVIO           
      
TULOT  TA 2022          €   TA 2021            €  TP 2020         € 
Jäsenmaksut                240 000                 240 000                237 357 
Kopiointikorvaukset            3 100 000              2 700 000             3 580 484 
Sijoitus- ja rahoitustuotot                   3 000                        500                  10 070     
Valtionavustus Ei budjetoida  Ei budjetoida                  45 000 
Muut tulot                          0                            0                     5 819 
Tulot yhteensä            3 343 000             2 940 500             3 878 730 
        
MENOT  TA 2022            €   TA 2021            €  TP 2020           € 
Apurahat            2 500 000             2 300 000             2 663 577 
Palkinnot ja stipendit                  74 000                  60 000                  75 494 
Henkilökulut (sis. palkkiot)               380 000                360 000                381 195 
TYEL ja muut sivukulut                  86 000                  86 000                  78 587 
Toimistomenot                 50 000                  50 000                  41 892 
Huoneistokulut                  70 000                  70 000                  67 058 
Asiantuntijapalvelut                 50 000                  50 000                  41 825 
Koulutus               110 000                  50 000                  37 217 
Tiedotus                 55 000                  60 000                  33 677 
Kokousmenot                 71 000                  60 000                    9 148 
Muut menot                 22 000                  22 000                  16 896 
Tutkimukset ja selvitykset                 15 000                   15 000                           0 
Poistot                   1 000                     1 000                       661 
Menot yhteensä            3 484 000             3 184 000              3 447 227 
                 
      
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  -141 000    -243 500    +431 503 
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