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SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA 2016 
 
Toiminta-ajatus  
 
Suomen tietokirjailijat ry on aatteellinen yhdistys, joka sääntöjensä mukaan 
 

1. edistää tietokirjallisuutta osana suomalaisen yhteiskunnan kulttuuria ja tietohuoltoa, 
2. valvoo tietokirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja yhteisiä ammatin harjoittamiseen liittyviä etuja, 
3. tukee tietoteosten kirjoittajia henkisesti sekä edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -etiikkaa, 
4. toimii tietokirjailijoiden yhdyssiteenä. 

 
Yhdistyksen toiminnassa keskeiset tavoitteet kietoutuvat yhteen. Järjestö on tietokirjailijoiden etujen valvoja. 
Toiseksi se haluaa vahvistaa tietokirjallisuuden näkyvyyttä ja asemaa yhteiskunnassa. Kolmanneksi sillä on lukuisia 
yleishyödyllisiä tehtäviä, joista merkittävin on apurahojen jakaminen tieto- ja oppikirjailijoille.  
 
Suomen tietokirjailijat ry muistuttaa: 
  

- kirjallisuuspolitiikka on kulttuuripolitiikkaa 

- kirjallisuuspolitiikan tulee kattaa sekä tietokirjallisuus että kaunokirjallisuus 

- kirjallisuuspolitiikka on kielipolitiikkaa 

- kirjallisuuspolitiikka on demokratiapolitiikkaa 
 
Toiminnan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi yhdistys on tehnyt 2010-luvun toimintasuunnitelmat 
nelivuotiskausiksi. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain, ja se hyväksytään vuodeksi kerrallaan. Vuosi 2016 on siis 
nelivuotiskauden 2014–2017 kolmas vuosi.  
 
Kirjallisuuspoliittinen linja  
 
Politiikkaohjelmalla pyritään vaikuttamaan poliitikkoihin, virkamiehiin ja julkiseen sanaan, jotta 
tieto- ja oppikirjailijoiden asemaan tehtäisiin sellaisia korjauksia, joita nykyhetki ja tulevaisuus vaativat. 
Yhdistys haluaa lisätä yhteiskunnan eri alojen tietämystä oppi- ja tietokirjailijoista ja heidän työstä ja asemastaan. 
 
Tärkeimpinä asioina yhdistys ajaa: 

 

- kopiointikorvausten turvaamista ja uusien lisensiointialueiden kehittämistä 

- lainauskorvauksen tason nostamista pohjoismaiselle tasolle 

- opetus- ja tutkimuskirjastojen ottamista lainauskorvauksen piiriin 

- tietokirjallisuuden kirjastoapurahojen tason merkittävää korotusta ja niiden myöntämistä myös 

oppikirjailijoille 

- tiedonjulkistamisen kohdeapurahojen tason merkittävää nostamista 

- yhdistyksen saamista valtionavustuksen piiriin (toiminta-avustus). 

 

Yhdistys kannattaa sitä, että – samalla kuin määrärahoja korotetaan – kirjastoapurahat ja tiedonjulkistamisen 

kohdeapurahat jaettaisiin molemmat jatkossa tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimesta. 
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Lasten ja nuorten tietokirjallisuus keskiössä 
 
Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnassa ovat olleet viime vuosina keskiössä yleiset politiikkatavoitteet ja 
oppimateriaalikysymykset. Unohtamatta muita edunvalvonta-asioita yhdistys keskittyy lasten ja nuorten 
tietokirjallisuuden aseman parantamiseen vuosina 2016 ja 2017. 
 
Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta lasten ja nuorten lukemisharrastuksen edistäminen on 
tärkeää. Lasten ja nuorten tietokirjallisuutta tehdään Suomessa valitettavan vähän. Yhdistys voisi esimerkiksi 
jakaa enemmän apurahoja lasten ja nuorten tietokirjoja kirjoittaville. Hakemuksia tulee kuitenkin vain vähän. 
 
Yhdistyksen asettama työryhmä pohtii keinoja, joilla lasten ja nuorten tietokirjallisuuden asemaa voidaan 
vahvistaa jo nyt käytössä olevien keinojen lisäksi. Yhdistys on mukana ”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” 
-hankkeessa. Yhdistys tekee voitavansa, että hanke hyväksytään Suomen itsenäisyyden 100-vuotishankkeeksi. 
 
Yhdistys vakinaistaa lasten ja nuorten tietokirjailijoiden kirjastovierailut, jota kokeiltiin vuoden 2015 
tietokirjaviikolla. Samoin selvitetään ”100 merkittävää suomalaista lasten ja nuorten tietokirjaa” -kirjan ja  
-näyttelyn toteuttamismahdollisuudet. 
 
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus on keskeinen osa yhdistyksen ohjelmaa Educa-messuilla tammikuussa 2016 ja 
yhdistyksen luottamusmiesten suunnitteluseminaarissa maaliskuussa 2016. 
 
Edunvalvonta  
 

1. Suomen tietokirjailijat ry pyrkii vaikuttamaan siihen, että tekijänoikeuslaissa turvataan ns. heikomman 

osapuolen (so. tekijöiden) asema, jos tekijänoikeuslain 3. luvun uudistaminen etenee. Muissa 

Pohjoismaissa ja EU:ssa käytävää tekijänoikeuskeskustelua seurataan tarkasti.  

 

2. Yhdistys torjuu vaatimuksen, jonka mukaan tekijänoikeuslakiin tulisi säätää opetus- tai tutkimuspoikkeus. 

Yhdistyksen mielestä opetukseen ja tutkimukseen liittyvät kysymykset voidaan ratkaista sopimalla. 

Toimiva sopimuslisenssijärjestelmä on kaikkien osapuolten etu.  

 
3. Yhdistys pyrkii yhteistyössä jäsentensä kanssa vaikuttamaan siihen, että kustannussopimukset ovat 

tekijöiden kannalta aiempaa oikeudenmukaisempia. Erityistä huomiota kiinnitetään sähköisistä 

julkaisuista ja verkkoaineistoista tehtäviin kustannussopimuksiin. Kun teokset ovat sähköisessä 

maailmassa periaatteessa ikuisesti saatavilla, sopimuksissa on sovittava milloin ja miten sopimus päättyy 

ja miten oikeudet palautuvat tekijälle. 

 
4. Yhdistyksen kustannussopimussuositusten tunnettuutta ja käyttöä edistetään. Suositukset löytyvät 

yhdistyksen verkkosivuilta (www.suomentietokirjailijat.fi). Yhdistyksen tavoitteena on, että painettujen 

kirjojen tekijänpalkkiot nousevat suositusten tasolle. Yksi keino tähän suuntaan ovat myynnin mukaan 

progressiivisesti nousevat tekijänpalkkiot. Sähköisten julkaisujen tekijänpalkkioprosentin tulisi olla 

suurempi kuin painetuista kirjoista maksetun. 

 
5. Yhdistys muistuttaa kustannusalan hyvistä käytännöistä, joista on sovittu Suomen Kustannusyhdistyksen 

kanssa (ks. www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/hyvat-kaytannot) ja tietokirjailijoiden eettisistä ohjeista 

(ks. www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/eettiset-ohjeet). 

 

6. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että sisällöltään laadukasta kotimaista tieto- ja oppikirjallisuutta 
julkaistaan myös tulevaisuudessa. Samalla varmistetaan, että siirtyminen sähköiseen oppimisympäristöön 
tapahtuu hallitusti ja tutkimukseen perustuen. 
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7. Oppikirjakustantamisessa ja sähköisessä julkaisemisessa tekijyyttä on pyritty hämärtämään tai 

vähättelemään. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä tekijöiden tunnettuutta ja valvoa, että tekijyys tulee 

asiallisesti mainittua sekä teoksissa että niiden markkinoinnissa ja myynnissä. 

 
Yhdistys seuraa muutenkin aktiivisesti sähköisten julkaisutapojen kehitystä, koska tietokirjailijoiden 

tekijänoikeudet ja niihin liittyvät taloudelliset suoritteet ovat vakavasti uhattuina. 

 
8. Yhdistys on keskeinen vaikuttaja tekijänoikeusjärjestö Kopiostossa. Tietokirjallisuuden 

valokopiointikorvausten jaosta on voimassa oleva sopimus kustantajien kanssa vuoteen 2021 saakka, 

mikä luo vakautta. Digitaalisesta kopioinnista oleva jakosopimus on voimassa vuoteen 2016 saakka. 

Seuraavat neuvottelut ovat täten 2017. Yhdistyksen toiminnanjohtaja kuuluu Kopioston 

neuvotteluryhmään, joka neuvottelee opetus- ja kulttuuriministeriön kopiointisopimuksista. 

 
Valokopiointikorvausten merkittävä lasku nyt ja tulevaisuudessa vaikuttaa yhdistyksen saamiin 

korvauksiin, mitä digitaalisen kopioinnin lisääntyminen ei kokonaan korvaa. Digitaalisessa kopioinnissa 

tietokirjallisuus ei ole yhtä kopioitu aineistolaji kuin valokopioinnissa, vaan lehtiä ja kuvaa kopioidaan 

enemmän. Vuonna 2016 neuvotellaan tekijäjärjestöjen kesken monilla Kopioston sopimusalueilla, koska 

uusia tutkimuksia on ilmestynyt. Tavoitteena on, että tieto- ja oppikirjailijat saavat neuvottelutulosten 

seurauksena oikeudenmukaisen osan kopiointikorvauksista. 

 
9. Yhdistys tukee tekijänoikeusjärjestö Sanaston toimintaa ja politiikkatyötä. Lainauskorvauksen korvaustaso 

halutaan saada muiden pohjoismaiden tasolle. Tavoitteena on opetuskirjastojen ja tutkimuskirjastojen 

saaminen korvauksen piiriin 1.1.2016 lukien. Jos tämä ei toteudu, vaikuttamistyötä jatketaan. 

 
10. Yhdistys edellyttää, että kirjallisuuden yleistä kulttuuritukea kohdistetaan tasavertaisesti myös 

tietokirjailijoille ja tietokirjallisuudelle. Kirjastoapurahajärjestelmässä ja muissa kulttuurin 

tukijärjestelmissä tietokirjailijoita on kohdeltava tasa-arvoisella tavalla muiden kirjailijoiden joukossa. 

 
11. Tietokirjallisuuden vientiin tulee kohdentaa aiempaa enemmän resursseja. 

 
12. Muun muassa yhdistyksen vaikuttamistyön ansiosta tietokirjallisuus mainitaan peruskoulun ja lukion 

uusissa opetussuunnitelmissa ensimmäistä kertaa. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan myönteisellä tavalla 

siihen, että opettajat myös käyttävät tietokirjoja opetuksessa.  

 
Välineet tavoitteiden toteuttamiseksi 
 
Yhteistyö  
 
Suomen tietokirjailijat ry pyrkii tekemään yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kaikkien julkisten   
toimijoiden kanssa, joiden toiminta liittyy tietokirjailijoiden toimintaan tai sivuaa sitä. 
 
Yhdistys on Sanaston ja Kopioston jäsenjärjestö. Yhdistyksellä on keskeinen rooli molempien järjestöjen 
luottamustehtävissä ja neuvotteluryhmissä.   
 
Suomen tietokirjailijat ry tekee yhteistyötä kustantajajärjestöjen kanssa. Yhteistyöhankkeita rahoitetaan muun 
muassa Suomen Kirjasäätiön tietokirjarahaston ja Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen tuella. Yhdistys 
neuvottelee kustantajien kanssa kustannussopimuksista ja muista jäsenilleen tärkeistä asioista. 
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Tekijäjärjestöjen yhteistyötä jatketaan muun muassa Tekijäfoorumissa. 
 
Suomen tietokirjailijat ry on tiiviisti mukana kirjailijajärjestöjen ja muiden tekijäjärjestöjen pohjoismaisessa 
ja eurooppalaisessa yhteistyössä. Pohjoismaiden kirjailija- ja kääntäjäjärjestön (NFÖR), Baltic Writers’ 
Councilin (BWC) ja erityisesti vuosittaiset pohjoismaisten tietokirjailijajärjestöjen kokoukset ovat tärkeitä.  
 
Yhdistys on myös European Writers’ Councilin (EWC) ja International Authors Forumin (IAF) jäsen. 
 
Tutkimus ja näkyvyys 
 
Suomen tietokirjailijat ry tukee tietokirjallisuuteen ja tietokirjoihin liittyvää tutkimus- ja selvitystoimintaa.  
Yhdistys edistää tekijänoikeuteen ja kirjan talouteen liittyvää tutkimusta toimimalla asiantuntijana ja tekemällä 
julkaisuja. 
 
Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä 1.1.2015 aloittaneen Helsingin yliopiston tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen 
professorin Pirjo Hiidenmaan kanssa.    
 
Yhdistys on keskeinen toimija TIETOKIRJA.FI-tapahtumien järjestämisessä. Seuraava kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI- 
festivaali järjestetään Helsingissä elokuussa 2017. Tapahtuman valmistelu alkaa loppuvuoden 2016 aikana ja 
tapahtumassa huomioidaan Suomen itsenäistymisen satavuotisjuhlavuosi. 
 
Vuonna 2016 tapahtumia järjestetään Jyväskylän kirjamessuilla, Pohjanmaan suurmessuilla Vaasassa, Vanhan 
kirjallisuuden päivillä Sastamalassa, Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolla, Turun Kirjamessuilla ja Helsingin 
Kirjamessuilla.  
 
EDUCA-messut tammikuun lopulla 2016 ovat oppikirjailijoiden vuotuistapahtuma. 
 
Lukukeskuksen ja muiden alan toimijoiden kanssa järjestetään tilaisuuksia, joissa tietokirjailijat ovat esillä. 
Yhdistys järjestää tietokirjailijavierailuja kouluihin ja jakaa yhdessä Lauri Jäntin säätiön kanssa tietokirjastipendejä 
koululaisille. Yhdistys lähettää myös 20 lasten ja nuorten tietokirjailijaa kirjastoihin myöhemmin sovittavana 
päivänä. 
  
Suomen tietokirjailijat ry on valtakunnallinen yhdistys. Yhdistyksellä on aluevastaava 13 paikkakunnalla. 
Aluetoiminnalla tuetaan yhdistyksen tavoitteita: tietokirjallisuuden näkyvyyttä ja tekijöiden edunvalvontaa. 
Aluevastaavat huolehtivat siitä, että aluetoiminnassa edistetään kumpaakin tavoitetta. Näin varmistetaan 
tietokirjallisuuden valtakunnallinen näkyvyys ja yhteydenpito alueen jäseniin.  
 
Aluevastaavat ovat alueellaan hyvin verkottuneita kulttuurivaikuttajia, jotka tekevät yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa. He kokoavat halutessaan alueen jäsenistä työryhmän, joka suunnittelee 
aluetoiminnan sisältöä.  
 
Alueilla järjestetään jäsentilaisuuksia, joista osa on koulutustilaisuuksia. Osa tilaisuuksista on yleisölle 
avoimia ja ne toimivat tietokirjailijoiden ja lukijoiden yhdyssiteenä. Tilaisuuksia järjestetään eri 
sidosryhmien, muun muassa kirjastojen ja koulujen kanssa. Yhdistyksen toimisto tukee aluevastaavia 
toiminnan järjestämisessä. 
 
Yhdistyksen palkintopolitiikassa otetaan huomioon tietokirjallisuuden monimuotoisuus. Warelius-, 
Tietopöllö-, Oppikirjailija- ja Tietokirjailijapalkintojen lisäksi yhdistys on mukana myös Tieto-Finlandia-palkinnon ja 
J. A. Hollon palkinnon valmistelussa ja rahoituksessa.  
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Kouluttaminen, kehittämistyö ja tiedottaminen 
 
Tietokirjallisuuden asemaa edistetään järjestämällä koulutusta, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. 
  
Suomen tietokirjailijat ry järjestää vuositasolla kymmeniä koulutustapahtumia. Erityistä huomiota 
kiinnitetään jäsenkoulutukseen.  
 
Yhdistys järjestää Helsingissä vuonna 2016 jäsenille tarkoitetun tietokirjailijan kurssin, jonka aiheita ovat: 
 

1. Yleinen tietokirjakulttuuri 
2. Tietokirjoittamisen valinnat  
3. Tietokirjailijana toimiminen  
4. Julkaisemiseen liittyvä ammattitaito  
5. Tekijänoikeudet ja kustannussopimukset 
6. Sähköinen julkaiseminen 

 
Yhdistys suunnittelee joidenkin koulutuspäivien järjestämistä myös alueilla.  
 
Vuonna 2016 järjestetään muun muassa ”Kuva tietokirjassa” -koulutuspäivä ja sosiaalisen median koulutuspäivä. 
Harkinnassa ovat myös kritiikkikoulutuksen syventävä kurssi, kritiikkikoulutus ”vasta-alkajille”, selkokirjakoulutus 
ja ”tietokirjailijoiden työnohjaus” -kurssi. Myös erillistä koulutuspäivää, jossa valaistaan tietokirjailijoiden  
sosiaaliturva ja verotuskysymyksiä, suunnitellaan. 
 
Aluetoiminta tukee (yhdistyksen toimiston tuella) entistä tehokkaammin yhdistyksen jäsenkoulutustavoitteita. 
Aluetoiminnan puitteissa järjestettävässä koulutuksessa otetaan suunnitelmallisesti huomioon 
tekijänoikeuskysymykset ja kustannussopimukset. Uusien jäsenten koulutus- ja tutustumistilaisuuksia 
jatketaan. 
 
Yhdistyksen toimiston keskeisiä kehityshankkeita vuonna 2016 ovat edelleenkin sähköisen hakujärjestelmän ja 
sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen. Myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen jatkuu. Yhdistyksen 
verkkosivut uudistetaan. 
 
Tietokirjailijoiden kansainvälistä verkostoitumista tuetaan järjestämällä kirjoittamismahdollisuuksia 
ulkomaisissa kirjailijakodeissa ja kulttuuri-instituuteissa. Yhdistys tarjoaa Pietarin Suomi-talon yhteydessä olevaa 
yksiötä jäsenten käyttöön. 
  
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus 
 
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus on Suomen tietokirjailijat ry:n hallituksen hallinnoima rahasto, jonka 
asiamiehenä toimii Jukka-Pekka Pietiäinen. Se hallinnoi yhdistykselle lahjoitettuja varoja.  
 
Kustantajat ja tekijät ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan vuosien 2011–2013 valokopiointikorvauksista 
osoitettiin vuosittain yleishyödyllisiin tarkoituksiin 300 000 euroa. Vuosina 2014–2021 varoja ohjataan tähän 
tarkoituksiin 4,5 prosenttia valokopiointikorvauksista, ei kuitenkaan enemmän kuin 300 000 euroa vuodessa.  
 
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus hallinnoi myös näitä varoja. Yleishyödyllisiä tarkoituksia ovat muun muassa 
tietokirjallisuusprofessuuri Helsingin yliopistossa, tietyt palkinnot (mm. Warelius-palkinnot), TIETOKIRJA.FI-
tapahtumien kulut ja Suunnista kirjaan -tapahtuman rahoittaminen, jolla 8 000 koululaista pääsee Helsingin 
Kirjamessuille, sekä erikseen sovittavat muut hankkeet, jotka voivat olla esimerkiksi tutkimuksia ja selvityksiä. 
Tietokirjallisuuden edistämishankkeiden varainkäytöstä annetaan selvitys Suomen tietokirjailijat ry:n 
tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätös käsitellään yhdistyksen kevätkokouksessa.  
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Hallinto 
 
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Puheenjohtaja Markku Löytönen on 
valittu vuosiksi 2015–2017. Vuosittain kolme hallituksen jäsentä on erovuorossa. Yhdistyksen syyskokous valitsee 
täten yhdistykselle kolme hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudelle 2016–2018. 
 
Yhdistyksen hallitus valitsee tammikuussa varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin. Työvaliokuntaan 
kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen valitsema hallituksen jäsen. Kokouksiin osallistuvat 
myös toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö ja lakimies.  
 
Talousvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja yksi hallituksen tammikuussa 
valitsema henkilö, jonka tulee olla yhdistyksen jäsen. 
 
Hallitus nimeää apurahatoimikunnan, joka valmistelee apurahapäätökset hallitukselle, aluetoimikunnan, jonka 
jäsenet vastaavat alueensa tietokirjailijatoiminnasta ja palkintolautakunnan, joka valitsee Warelius- ja Tietopöllö-
palkintojen saajat. 
 
Hallitus asettaa projektikohtaisia työryhmiä tarpeen mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi koulutustyöryhmä, 
politiikkatyöryhmä ja lasten ja nuorten tietokirjallisuuden asemaa pohtiva työryhmä. 
 
Kevätkokous pidetään 19.3.2016 Joensuussa. Samassa yhteydessä järjestetään 18.3. luottamushenkilöiden 
suunnitteluseminaari ja aluetoimikunnan kokous. 
 
Yhdistyksen kesäpäivä pidetään to 30.6.2016 Sastamalassa Vanhan kirjallisuuden päiviä edeltävänä päivänä. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu strategiaseminaariin elokuussa 2016. 


