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SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
 
Yhdistyksessä on vahvistettu, toiminnan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi, toimintasuunnitelma vuodesta 
2010 lähtien nelivuotiskausiksi. Vuosi 2018 on uuden nelivuotiskauden 2018–2021 ensimmäinen vuosi.  
Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain, ja se hyväksytään vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa.  
 

SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:N TARKOITUS 
 
Suomen tietokirjailijat ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan: 
 
1. edistää tietokirjallisuutta osana suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, 
2. valvoa tietokirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja yhteisiä ammatin harjoittamiseen liittyviä etuja, 
3. tukea tietoteosten kirjoittajia henkisesti ja aineellisesti,  
4. edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään ja 
5. toimia tietokirjailijoiden yhdyssiteenä. 
 
Yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin kevätkokouksessa 25.3.2017. Toiminnan tarkoitusta ja tarkoituksen 
toteuttamisen keinoja uudistettiin vastaamaan nykyisenlaista toimintaa koko laajuudessaan. Lisäksi 
toimintaympäristön sähköistyminen ja uudenlaiset viestintätavat otettiin huomioon. 
 
Yhdistyksen toiminnassa keskeiset tehtävät kietoutuvat yhteen. Järjestö on tietokirjailijoiden etujen valvoja. 
Toiseksi yhdistys vahvistaa tietokirjallisuuden näkyvyyttä ja asemaa yhteiskunnassa. Kolmanneksi sillä on 
lukuisia yleishyödyllisiä tehtäviä, joista merkittävin on apurahojen jakaminen tieto- ja oppikirjailijoille.  
 
Suomen suurin kirjailijajärjestö, Suomen tietokirjailijat ry, on vahva kirjallisuuspoliittinen vaikuttaja, joka 
huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta, ammattitaidon kehittämisestä sekä kirja-alan toimintaedellytyksistä.  
 
Yhdistys on alansa paras asiantuntija, jonka osaamista arvostetaan laajasti. Tämä edellyttää 
toimintaympäristön jatkuvaa seurantaa yhdistyksen hallitukselta ja toimistolta. 
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA 
 

1. Tietokirjailijoiden ja tietokirjallisuuden toimintaympäristö muuttuu edelleen nopeasti. 
Digitalisaation myötä käyttöön tulee edelleen uudenlaisia sähköisiä käyttötapoja, etenkin 
oppimateriaaleissa. Tekninen kehitys on nopeaa ja vaikeasti ennustettavaa.  

 
Teknologisen muutoksen nopeus yllättää jatkossakin epätasaisuudellaan ja myös hitaudellaan. 
Erilaiset ratkaisut, alustat ja tiedostotyypit kilpailevat keskenään ja käyttäjien suosiosta. Sähköiset 
julkaisut eivät tule saavuttamaan lopullista muotoaan.  

 
Vaikka digitaalinen julkaiseminen lisääntyy, painettujen kirjojen asema säilyy vahvana. Kaupallisten 
kustantajien asema heikkenee jonkin verran. Silti ne edustavat edelleen valtaosaa 
kirjamarkkinoista.  
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Painettujen kirjojen lukemiseen vaikuttavat ihmisten vapaa-ajan käyttäytyminen ja nuorten 
ikäluokkien lukuharrastukset. Lukemismyönteistä ilmapiiriä on vaikea ylläpitää. Tietokirjojen myynti 
ei kasva. Painettujen oppimateriaalien käyttö vähenee. 

 
2. Tiedon määrä kasvaa edelleen nopeasti, eikä se ole kenenkään hallittavissa. Samaan aikaan tiedon 

tarve kasvaa. Huolestuttavan keskustelukulttuurin aika jatkuu. Viha ja valheet ovat osa julkista 
keskustelua politiikassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa.  

 
Vaikka tiedettä ja tutkimusta arvostetaan, tietoa vieroksutaan esimerkiksi uskonnollisista, 
ideologisista tai taloudellisista syistä. Asiantuntijatieto kilpailee huomiosta kokemustiedon ja 
tarkoitushakuisen vääristelyn kanssa. 

 
3. EU-tasoiset ja kotimaiset tekijänoikeuteen liittyvät lainsäädäntöhankkeet muuttavat 

toimintaympäristöä. Tekijänoikeuksia uudistetaan Euroopan unionin digitaalisilla sisämarkkinoilla. 
Niihin liittyvien säädösehdotusten käsittely tapahtuu vuoden 2018 aikana. 

 
Kotimaisen tekijänoikeuslain kokonaisuudistus ei etene, koska opetus- ja kulttuuriministeriön 
valmisteluresurssit eivät riitä laajamittaisten hankkeiden toteuttamiseen.  

 
4. Yhdistyksen taloudellinen toimintaympäristö muuttuu, kun valokopiointikorvaukset vähenevät. 

Digitaalisesta kopioinnista kertyvät korvaukset eivät kasva samassa suhteessa.  
 

Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vaihtuvat nelivuotiskauden aikana. 
  

TIETOKIRJAILIJOIDEN VASTAUS MUUTOKSIIN 
 
Suomen tietokirjailijat ry analysoi tilannetta ja valistaa jäseniään digitalisaation ja muun teknisen kehityksen 
vaikutuksista. Yhdistys ei vastusta muutosta sinänsä, mutta se nostaa esiin mahdollisia epäkohtia. 
 
Oppimateriaalien kehityksessä tulee aina ottaa huomioon pedagogiset tavoitteet eikä vain tekninen 
kehitys. Siirtymisen sähköiseen oppimisympäristöön tulee tapahtua hallitusti ja tutkimukseen perustuen.   

 
Tietokirjailijoiden yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Tietokirjailijat ovat kompasseja ajassa, jossa Internet, 
tiedon sekava valtameri, tuottaa silpputietoa. Tietokirjailijat kokoavat aihepiireistään olennaista tietoa ja 
tekevät niistä asiantuntevia tulkintoja ihmisten ja yhteiskunnan käyttöön.  
 
Tietokirjailijat ovat oikean tiedon jakajia ja sivistyksen puolestapuhujia aikana, jolloin tietoa vieroksutaan 
yhä enemmän erilaisista syistä. Sananvapauteen kohdistuvia uhkia torjutaan päättäväisesti.  
 
Koska tietokirjailijoiden on jatkossa aiempaa vaikeampi löytää kaupallista kustantajaa, he etsivät muita 
rahoitus- ja julkaisemisvaihtoehtoja.  
 
Digitalisaatio lisää entisestään omakustantamisen mahdollisuuksia, kun painatuskustannukset ovat halpoja. 
Jäsenten valmiuksia omakustantamiseen edistetään koulutuksella ja neuvonnalla. Joukkorahoitus yleistyy.  
 
Lukemismyönteistä ilmapiiriä edistetään omin ja alan yhteisin toimin ja kampanjoin. Mediasuhteiden 
ylläpitämisen tärkeys korostuu tässä ja kaikessa muussa yhdistyksen toiminnassa. 
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EU-tasoisia ja kotimaisia tekijänoikeuteen liittyviä lainsäädäntöhankkeita seurataan aktiivisesti ja niihin 
vaikutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  
 
Koska kopiointikorvaukset vähenevät, yhdistys siirtyy nelivuotiskauden aikana uudenlaiseen ulkoiseen 
varainhankintaan, jossa haetaan projektikohtaista rahoitusta muun muassa säätiöiltä ja rahastoilta.  
 

YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2018 
 
Ulkoiset painopistealueet 
 
Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnan ulkoisia painopistealueita tulevat olemaan yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen kotimaassa ja EU-tasolla, 35-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestäminen sekä uusien 
julkaisujen suunnittelu ja tekeminen.  
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2019. Yhdistyksen hallituksen nimeämä politiikkatyöryhmä muotoilee 
yhdistyksen tavoitteet ja vaikuttamiskampanjan seuraavan aikataulun mukaisesti: 
 

- hallitusohjelmatavoitteiden määrittely toukokuuhun 2018 mennessä 
- vaikuttamisaineiston laadinta kesäkuuhun 2018 mennessä  
- mediavaikuttamisen suunnittelu elokuuhun 2018 mennessä 
- 13 poliitikkopaneelin järjestäminen loppuvuonna 2018 ja alkuvuonna 2019 

 
Politiikkatyöryhmään kuuluvat puheenjohtajana Markku Löytönen, jos hänet valitaan yhdistyksen 
puheenjohtajaksi uudelle kolmivuotiskaudelle, ja jäseninä Markku Heikkilä, Helena Ruuska ja Pasi 
Saukkonen. Sihteerinä on toiminnanjohtaja. Kokouksiin osallistuu myös viestintäpäällikkö. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja poliittisiin päättäjiin vaikutetaan muun muassa seuraavien asioiden 
edistämiseksi: 
 

- valtionavustuksen nostamiseksi muiden kirjailijajärjestöjen tasolle.  
 Yhdistys on saanut neljän viime vuoden aikana avustusta 50 000 euroa vuodessa. Vuodelle 

2018 yhdistys hakee 170 000 euron valtionavustusta. 
- kirjastoapurahojen nostamiseksi kahdella miljoonalla eurolla noin 2,5 miljoonaan euroon 
- kirjastoapurahojen myöntäminen oppikirjailijoille mahdolliseksi  
- tiedonjulkistamisen kohdeapurahojen kaksinkertaistaminen (vuonna 2017 290 000 euroa) 
- kirjastoapurahojen siirtäminen tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jaettavaksi 

 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on myös EU-lainsäädäntöön ja sen kansalliseen toimenpanoon 
vaikuttamista sekä kansallisesti että EU-tasolla yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. 
 
Tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annettua direktiiviehdotusta saadaan muutettua tekijöiden 

kannalta paremmaksi. Esimerkiksi opetuspoikkeusta, lehtikustantajien lähioikeutta sekä kustantajien 

korvausoikeutta koskevat artiklat saadaan poistettua kokonaan. 

 

Yhteistyössä tekijänoikeusjärjestö Sanaston ja European Writers’ Councilin kanssa vaikutetaan Euroopan 

parlamentin jäseniin, esimerkiksi toimittamalla kirjallista aineistoa ja tapaamalla suomalaisia euroedustajia. 

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa. 
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Yhdistys vaikuttaa kansalliseen toimeenpanoon laatimalla lausuntoja sekä tapaamalla kansallisesta 

toimeenpanosta vastaavia henkilöitä, poliitikkoja ja virkamiehiä. 

 
Yhdistyksen 35. juhlavuosi 
Yhdistyksen 35. juhlavuoden tavoitteena on lisätä yhdistyksen tunnettuutta. Juhlaseminaari järjestetään 
kevätkokouksen edellä 18.5.2018 ja toinen seminaari järjestetään ennen syyskokousta 16.11.2018. Syksyn 
seminaari suunnitellaan yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Yhdistys teettää jäsenkyselyn, jonka tulokset 
julkaistaan juhlavuoden aikana.  
 
Julkaisut 
Yhdistyksen uusilla julkaisuilla edistetään jäsenten ammattitietämystä, lisätään tietokirjallisuuden 
tunnettuutta ja analysoidaan toimintaympäristön muutoksia. Vuoden 2018 aikana tehdään 
julkaisusuunnitelma vuosille 2018–2021. Vireillä ovat seuraavat hankkeet: 
 

- Uudistettu Tietokirjoja kouluun -katalogi lukioita varten valmistuu elokuussa 2018 
- Koulu 2.0 -kirja valmistuu Educa-messuille tammikuussa 2019 
- Uudistettu Tietokirjoja kouluun -katalogi alakoulua ja esiopetusta varten valmistuu elokuussa 2019 

 
Yhdistyksen aiemmin julkaisemia teoksia jaetaan tapaamisissa, jäsentilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa. 
 
Sisäiset painopistealueet 
 
Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnan sisäisiä painopistealueita tulevat olemaan varainhankinnan 
suunnittelu ja toiminnan saattaminen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 
 
Varainhankinnan suunnittelu 
Varainhankinnan kehittäminen on tarpeellista, koska kopiointikorvausten laskun myötä yhdistyksen 
rahoituspohja murtuu. Myöskään jäsenmaksutulot eivät kasva.  
 
Yhdistyksen hallitus asettaa helmikuussa 2018 työryhmän suunnittelemaan varainhankinnan toteuttamista. 
Seuraavan nelivuotiskauden jälkipuoliskolla yhdistys siirtyy osittain projektikohtaisten, yhdistyksen 
toimialaan liittyvien hankkeiden toteuttajaksi.      
 
Tietosuoja-asetus 
Yhdistyksen tulee toteuttaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 25.5.2018 mennessä. Tietosuojatyön organisoinnista ja toteuttamisesta vastaa yhdistyksen 
lakimies yhteistyössä lakimiesharjoittelijan ja järjestösihteerin kanssa.  
 
Hankkeessa arvioidaan nykytilanne, listataan tarvittavat toimenpiteet, toteutetaan koulutus, laaditaan 
dokumentaatio, tehdään järjestelmäkehitystyö ja laaditaan ohjeistus. 
 
Muu toiminta 
 
Apurahat 
Apurahojen myöntäminen on edelleen yhdistyksen merkittävin yksittäinen tehtävä. Apurahajärjestelmään 
tehdään tarvittaessa tarkennuksia. Yleislinja kuitenkin säilyy. Myönnettävien apurahojen määrä vähenee 
kopiointikorvausten vähentyessä. Edellisinä vuosina Tietokirjarahastoon tehtyjä varauksia puretaan. 
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Palkinnot 
Palkintopolitiikka jatkuu ennallaan. Hallitus päättää kuinka monta palkintoa jaetaan. Tietokirjallisuuden 
edistämiskeskuksen rahoittamien palkintojen osalta J.A. Hollon palkinnon, Tiedetoimittaja-palkinnon ja 
tiedeviestintäpalkintojen rahoittaminen päättyy nykymuodossaan vuonna 2022, jos kustantajien ja 
tekijöiden vuonna 2021 päättyvää jakosopimusta ei jatketa. 
 
Jäsenpalvelu 
Jäsenpalvelu on yhdistykselle jäsenmaksunsa maksaneille tieto- ja oppikirjailijoille annettavaa palvelua 
heidän tieto- ja oppikirjailijan työhönsä liittyvissä asioissa.  
 
Oikeudellinen neuvonta on tekijänoikeudellista ja sopimusoikeudellista neuvontaa. Neuvontaa annetaan 
myös verotukseen, sosiaaliturvaan ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa.  
 
Koulutus 
Koulutussuunnitelma päivitetään vuosittain. Kuusipäiväinen tietokirjailijan kurssi järjestetään kuudetta 
kertaa keväällä 2018. Suosituiksi osoittautuneita koulutuksia jatketaan. Tällaisia ovat mm. kuvakoulutus, 
somekoulutus ja omakustantamiskoulutus. Muuta koulutusta lisätään kysynnän ja toimintaresurssien 
puitteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi alueilla järjestettävät yhden illan minikoulutukset. 
 
Viestintä 
Yhdistys tiedottaa jäsenilleen sähköpostitse Postiviidakon kautta. Painettu jäsentiedote ilmestyy kaksi 
kertaa vuodessa. Mediatiedote välitetään ePressin kautta. Vuonna 2018 jatketaan sidosryhmäviestinnän 
kehittämistä, ja painospisteenä on myös someviestinnän kehittäminen. Yhdistyksen verkkosivuilla olevan 
asiantuntijarekisterin tunnettuutta jäsenten keskuudessa lisätään. 
 
Aluetoiminta 
Aluetoiminnan järjestämisestä vastaavat 13 aluevastaavaa yhdessä toimiston kanssa. Aluetapahtumien 
määrää lisätään hallitusti aluevastaavien tekemien ehdotusten perusteella. 
 
Messut ja tietokirjatapahtumat 
Yhdistys on mukana kirja-alan keskeisissä tapahtumissa, kuten Helsingin kirjamessuilla, Turun kirjamessuilla 
ja Jyväskylän kirjamessuilla, Naantalin Kirjahyrrä-lastenkirjallisuustapahtumassa, Vanhan kirjallisuuden 
päivillä ja Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolla. Yhdistyksellä on osasto ja oppikirjallisuuteen keskittyvä 
tilaisuus Educa-messuilla. 
 
Tietokirjailijavierailut ja tietokirjastipendit 
Yritys rahoittaa vuosittain 40 tietokirjailijavierailua kouluihin ja 20 lapsille ja nuorille tietokirjoja kirjoittavien 
tietokirjailijoiden vierailua kirjastoihin.  
 
Yhdessä Lauri Jäntin säätiön kanssa jaetaan sata sadan euron stipendiä koululaisille tunnustukseksi siitä, 
että he ovat lukeneet ahkerasti tietokirjallisuutta. Saajat valitaan opettajien tekemien ehdotusten joukosta. 
 
Kansainvälinen yhteistyö 
Yhdistys osallistuu kirjailija- ja kääntäjäjärjestöjen pohjoismaiseen yhteistyöhön,  pohjoismaisten 
tietokirjailijajärjestöjen yhteistyöhön sekä European Writers’ Councilin, Baltic Writers’ Councilin ja 
International Authors Forumin toimintaan.  
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HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 
 
Yhdistyksen kokoukset ja tapaamiset 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Helsingissä 19.5.2018. Samassa yhteydessä 18.5. pidetään yhdistyksen 35-
vuotisjuhlaseminaari. 
 
Yhdistyksen kesäpäivää vietetään Sastamalassa 28.6.2018 seminaarin ja illanvieton muodossa. 
 
Yhdistyksen syyskokous pidetään Helsingissä 17.11.2018. Edellisenä päivänä pidetään seminaari Helsingin 
yliopistossa.  
 
Hallitus 
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Syyskokouksessa 2017 valitaan 
puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kausiksi 2018–2020 sekä yksi jäsen Helena Ruuskan tilalle 
vuosiksi 2018–2019.  
 
Hallituksen ja toimiston suunnittelupäivät järjestetään elokuussa 2018. 
 
Hallituksen toiminnan kehittämistoimista keskustellaan tarvittaessa hallituksen kokouksissa ja 
suunnittelupäivillä. Toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan 
neljännesvuosittain. Samassa yhteydessä tarkastellaan yhdistyksen talouden tilannetta.  
 
Toimisto 
Yhdistyksen toimistossa työskentelee kuusi henkilöä: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, viestintäpäällikkö, 
tiedottaja, lakimies ja osa-aikainen lakimiesharjoittelija.  
 
Yhdistyksen operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja, jonka vastuulla on toimiston työskentelyn 
kehittäminen. Hallitus vastaa, että toimiston resurssit vastaavat toiminnan vaatimuksia. 
 
Toimistossa otetaan käyttöön kaikille yhteinen vuosikello ja jokaiselle oma. 
 
Toimistopalaveri järjestetään vähintään kerran kuukaudessa (paitsi heinäkuussa). Suunnittelupäivä on 
elokuussa.  
 
Yhdistys saa uuden toiminnanjohtajan seuraavan nelivuotiskauden aikana. Hallitus valitsee keskuudestaan 
työryhmän, joka valmistelee vaihdokseen liittyvät asiat. 
 

TIETOKIRJALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS 
 
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus on Suomen tietokirjailijat ry:n hallituksen hallinnoima rahasto, jonka 
asiamiehenä toimii Jukka-Pekka Pietiäinen. Rahasto hallinnoi yhdistykselle lahjoitettuja varoja.  
 
Kustantajat ja tekijät ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan tietokirjallisuuden vuosien 2011–2013 
valokopiointikorvauksista osoitettiin vuosittain yleishyödyllisiin tarkoituksiin 300 000 euroa. Vuosina 2014–
2021 varoja ohjataan näihin tarkoituksiin 4,5 prosenttia valokopiointikorvauksista, ei kuitenkaan enemmän 
kuin 300 000 euroa vuodessa.  
 
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus hallinnoi näitä varoja. Yleishyödyllisiä tarkoituksia ovat muun muassa 
tietokirjallisuusprofessuuri Helsingin yliopistossa, tietyt palkinnot (mm. Warelius-palkinnot), TIETOKIRJA.FI-
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tapahtumien kulut ja Suunnista kirjaan -tapahtumat (8 000 koululaista Helsingin Kirjamessuille ja 4 000 
koululaista Turun kirjamessuille). Lisäksi tietokirjallisuuden edistämiskeskuksesta rahoitetaan erikseen 
sovittavia muita hankkeita, jotka voivat olla esimerkiksi seminaareja, tutkimuksia ja selvityksiä.  
 
Tietokirjallisuuden edistämishankkeiden varainkäytöstä annetaan selvitys Suomen tietokirjailijat ry:n 
tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätös käsitellään yhdistyksen kevätkokouksessa. 
 

 


