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Suomi haluaa olla tietokirjallisuuden kärkimaa. Tämä tapahtuu turvaamalla
kotimaista tietokirjallisuutta edistävän apurahajärjestelmän taso.
uomen tietokirjailijat ry edistää suomalaista

tietokirjallisuutta, valvoo tietokirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja, tukee tietoteosten kirjoittajia sekä edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -etiikkaa.
Yhdistys on Suomen suurin kirjailijajärjestö, joka edustaa
yli 3 200 tieto- ja oppikirjailijaa.
Tieto- ja oppikirjallisuus elää muuttuvassa tietoympäristössä, johon vaikuttavat muun muassa internet, digitalisaatio ja opetuskäytäntöjen muutos. Kopiointikorvausten jyrkkä

lasku heikentää tieto- ja oppikirjailijoiden apurahajärjestelmää. Lasku on ollut vuoden 2015 3,3 miljoonasta eurosta
vuoden 2018 2,2 miljoonaan euroon, eikä lasku pysähdy.
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Suomen tietokirjailijat ry esittää:
• Opetus- ja kulttuuriministeriö yhdistää

tietokirjallisuuden tukimuodot eli
kirjastoapurahat ja tiedonjulkistamisen
tietokirjoille suunnatut apurahat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jaettavaksi.

• Tietokirjallisuuden kirjastoapurahojen määrä

•

•
•

korotetaan 2,5 miljoonaan euroon ja myös
oppimateriaalihankkeet tulevat tuen piiriin.
(Suomessa julkaistuista painetuista kirjoista
80 % on nykyisin tietokirjoja. Tietokirjallisuus saa kirjastoapurahoista tällä
hetkellä kuitenkin vain 10 % eli noin
260 000 euroa.)
Tietokirjallisuudelle suunnatut Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jakamat
kohdeapurahat kaksinkertaistetaan
600 000 euroon (nyt 290 000 euroa).
Ammatillisten oppilaitosten kirjastot otetaan
lainauskorvauksen piiriin.
Kirja-alalle kehitetään tuotantokannustimia:
– vaikutetaan Euroopan unioniin, jotta

sähköisten julkaisujen alv alennetaan
painettujen kirjojen tasolle; pidemmän
aikavälin tavoitteena on kirjojen alv:n
poistaminen kokonaan
– kaksinkertaistetaan kirjastojen kirjallisuuden
ostotuki 1,7 miljoonaan euroon
(nyt 850 000 euroa)
– tuetaan kotimaisilla kielillä kirjoitetun
yleistajuisen tiedekirjallisuuden julkaisemista
– suunnitellaan kirja-alalle uudenlaisia
liiketoimintamalleja

• Kannatamme Äidinkielen opettajain liiton
ajamaa Lukeva koulu -hanketta.
www.aidinkielenopettajainliitto.fi

• Kannatamme opetus- ja kultuuriministeriön
ja opetushallituksen Lukuliike-hanketta.
www.lukuliike.fi
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vuosien 2019–2023
tavoitteille
vaalikaudelle
2019–2023
hallitusohjelma
tavoitteille

S

historia on komea. Sivistyksellä ja koulutuksella on ollut keskeinen sija Suomen kasvamisessa kansakunnaksi ja hyvinvointivaltioksi.
Tieto- ja oppikirjallisuudella on ollut tässä kehityksessä merkittävä rooli, jonka tulee jatkua myös tulevaisuudessa.
Suomi on ollut opetuksen ja oppimisen mallimaa.
Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu lukutaitoon,
koulutukseen ja sivistystahtoon. Opetuksen korkea
taso puolestaan on toimivan koulutusjärjestelmän,
osaavien opettajien ja laadukkaan oppimateriaalin
ansiota.
Lisäpanostukset koulutukseen ja tutkimukseen
ovat välttämättömiä, koska osaaminen on yhteiskuntamme menestyksen tae. Laadukkaiden sisältöjen tekeminen tukee tätä tavoitetta. Lukemisen
edistäminen on ensiarvoisen tärkeää. Digitalisaation hyödyt eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla, jos edellä mainitut asiat eivät ole kunnossa.
Kirjoittava ja lukeva Suomi on menestyvä ja hyvinvoiva Suomi.
Investointi kirja-alalle tuottaa moninkertaisen
hyödyn. Tietokirjallisuuteen sijoittamalla luodaan
osaamista, kilpailukykyä, työpaikkoja, hyvinvointia,
tasa-arvoa ja kykyä ymmärtää maailmaa.
uomalaisen tietokirjallisuuden

Tiedon tarve ei vähene vaan se kasvaa koko ajan
tilanteessa, jossa tietoympäristömme ja koulumaailma ovat murroksessa. Vaikka tietoa on yhä enemmän saatavilla, kuluu sen jäsentelyyn enemmän aikaa eikä kaikkeen saatavilla olevaan tietoon voi
luottaa. Tieto tarvitsee tekijänsä. Tietokirjallisuus
on öljyä hyvinvoinnin rattaissa.
Tietokirjailijan missio on laaja. Hän voi olla kompassi ajassa, jossa internet, tiedon sekava valtameri,
tuottaa silpputietoa. Hän voi olla oikean tiedon jakaja vihan ja valheen aikakaudella.
Tietokirjailijat ovat faktahommissa, kuten Suomen suurimman kirjailijajärjestön, Suomen tietokirjailijat ry:n slogan kuuluu. He ovat sananvapauden
airuita ja sivistyksen puolestapuhujia.
Suomalaisen tiedeyhteisön kansainvälisyys on
tärkeää. Englannin käyttö tieteen kielenä on ymmärrettävää. Samalla on tärkeää, että kotimaiset
kielet säilyvät ja kehittyvät tieteen kielenä. Tutkijayhteisölle tulee luoda kannustimia, jotta he julkaisevat tieteen tuloksia myös kotimaisilla kielillä ja
yleistajuisesti. Tiedettä rahoitetaan paljon yhteiskunnan varoilla. Tiedon tarjoaminen kansalaisille,
päättäjille, virkamiehille ja medialle yleistajuisessa
muodossa lisää tieteen hyväksyttävyyttä ja edistää
demokratiaa.

Tehdään yhdessä Suomesta tietokirjallisuuden kärkimaa!

Suomen tietokirjailijat ry
Mariankatu 5, 3. krs, 00170 Helsinki
puh. (09) 4542 250
toimisto@suomentietokirjailijat.fi

www.suomentietokirjailijat.fi

