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SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 
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 nelivuotis-
kausiksi. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain, ja se hyväksytään vuodeksi kerrallaan. Vuosi 2017 on 
nelivuotiskauden 2014–2017 neljäs vuosi.  
 
Kirjallisuuspoliittinen linja  
 
Politiikkaohjelmalla on pyritty 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. 
 
Tuloksia on saavutettu. Lainauskorvausmäärää ollaan nostamassa pohjoismaiselle tasolle, ja korkeakoulukirjastot 
tulevat mukaan järjestelmään. Lainauskorvauksella mahdollistetaan osaltaan tekijöiden mahdollisuutta elää 
omalla työllään. Esimerkiksi kirjailijoiden työ toimii pohjana luovan alan arvoketjuissa, joihin kuuluvat 
kustantamot, kirjapainot, jakelijat, kirjakaupat, kirjastot, kääntäjät, tv- ja elokuvatuottajat, teatterit ja niin 
edelleen. Lainauskorvausten korottaminen ja tekijöiden toimeentulon vahvistaminen turvaavat näin luovan työn 
tekijöiden toimintaedellytyksiä yhteiskunnassamme. 
 
Tärkeimpinä asioina yhdistys ajaa tässä uudessa tilanteessa: 
 

- uusien lisensiointialueiden kehittämistä, koska kopiointikorvausten määrä vähenee nopeasti 
- tietokirjallisuuden kirjastoapurahojen tason merkittävää korotusta ja niiden myöntämistä myös 

oppikirjailijoille 
- tiedonjulkistamisen kohdeapurahojen tason merkittävää nostamista 
- valtionavustuksen (toiminta-avustus) nostamista muiden kirjailijajärjestöjen tasolle. 

 

Yhdistys kannattaa määrärahojen korotuksen lisäksi sitä, että tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakaisi jatkossa 
sekä kirjastoapurahat että tiedonjulkistamisen kohdeapurahat. 
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Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohjelma 
  
Yhdistyksemme on aloittanut uudenlaisen politiikkatyön. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut Suomessa ja 
muualla. Elämme postfaktuaalisessa ajassa, jossa viha ja valehteleminen ovat monien mielestä sallittuja, ja niistä 
päästään seuraamuksitta. Poliittisia irtopisteitä ei kerätä asiaosaamisella vaan asiantuntijoita halveksimalla. 
Mediassa asiantuntijoiden rinnalla esiintyy maallikkoja, jotka tarjoavat populistisia vaihtoehtoja. 
Asiantuntijanäkemystä ja maallikkonäkemystä saatetaan pitää tasavertaisina, vaikka sitä ne eivät ole.  
 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohjelmassa pyritään löytämään keinoja, jolla asiantuntijuuden roolia voidaan 
vahvistaa. Yhdistyksemme hallituksen jäsenen Pasi Saukkosen sanoin: ”Vaikka ajat ovat synkät, peli ei ole 
menetetty. Vielä riittää ihmisiä, jotka haluavat tietää ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista, perehtyä asioihin ja 
keskustella niistä. Tietokirjailijoiden yhtenä tehtävänä on huolehtia, että tietolukijat eivät kuole sukupuuttoon”. 
  
Internet on sekava tiedon valtameri. Tässä tilanteessa tietokirjailijoilla voi olla uudenlainen tehtävä, kun he 
jäsentävät valtavaa tietomassaa päättäjien ja kansalaisten käyttöön. Tietokirjailijat voivat toimia oman aikansa 
kompasseina.  
 
Yhdistyksen politiikkatyöryhmä valmistelee yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimenpideohjelmaa, jota se lähtee 
toteuttamaan yhdessä muiden järjestöjen kanssa vuonna 2017. Valmistelu etenee siten, että ohjelmaa käsitellään 
yhdistyksen hallituksessa 9.2.2017 ja luottamusmiesten suunnitteluseminaarissa 24.3.2017. Ohjelmaa esitellään 
kevätkokouksessa 25.3.2017 Jyväskylässä. 
 
Tähän liittyvät teemat ovat näkyvästi esillä myös TIETOKIRJA.FI -tapahtumassa elokuun lopulla 2017. 
 
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus keskiössä 
 
Yhdistys jatkaa lasten ja nuorten tietokirjallisuuden aseman parantamista vuonna 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 listasi lukuisia keinoja, joilla lasten ja nuorten tietokirjallisuuden asemaa voidaan 
vahvistaa jo nyt käytössä olevien keinojen lisäksi. Yhdistys on mukana valtakunnallisessa Suomi 100 Suuri 
Lukuseikkailu -hankkeessa.  
 
Yhdistys on vakinaistanut lasten ja nuorten tietokirjailijoiden kirjastovierailut. Vuonna 2017 selvitetään ”100 
merkittävää suomalaista lasten ja nuorten tietokirjaa” -kirjan ja -näyttelyn toteuttamismahdollisuudet. 
 
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus on keskeinen osa yhdistyksen ohjelmaa Educa-messuilla tammikuussa 2017. 
Messuille valmistuu Pirjo Hiidenmaan oppilaittensa kanssa kokoama kirjaluettelo, jossa on lukusuosituksia 
esikouluun ja alakouluun. Vihkonen on tarkoitettu opettajien avuksi. 
 
Educa-messuilla jaetaan myös syksyn 2016 alussa ilmestynyttä Tietokirjoja kouluun! -kirjakatalogia, jossa on 
lukusuosituksia lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Suositukset soveltuvat myös muihin oppiaineisiin. 
Lisäksi messuilla julkaistaan kirja oppikirjan historiasta. 
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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. EU:n komissio julkaisi 21.9.2016 tekijänoikeuspaketin. Sen käsittelyä seurataan ja siihen otetaan kantaa. 
Paketissa on myönteisiä asioita, mutta myös asioita, jotka eivät ole tekijöiden kannalta vaarattomia. 

 
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 on mukana Kopiostossa kehittämässä graafisen puolen sopimuslisenssijärjestelmää ja kannattaa 

ns. yleisen sopimuslisenssin säätämistä, jotta muuttuvaan ympäristöön voidaan reagoida nopeammin. 
 

4. 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. 

 
5. Yhdistyksen vuonna 2016 uusittujen 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. 

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

kanssa http://www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/hyvat-kaytannot/ ja tietokirjailijoiden eettisistä 
ohjeista http://www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/eettiset-ohjeet/.  

 
7. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että sisällöltään laadukasta kotimaista tieto- ja oppikirjallisuutta 

julkaistaan myös tulevaisuudessa. Siirtymisen sähköiseen oppimisympäristöön tulee tapahtua hallitusti ja 
tutkimukseen perustuen. 
 

8. 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. Tämä koskee erityisesti 
sähköisiä lukuaikapalveluja, joiden kehitystä yhdistys seuraa tarkasti. 

 

http://www.suomentietokirjailijat.fi/
http://www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/hyvat-kaytannot/
http://www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/eettiset-ohjeet/
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9. Yhdistys on keskeinen vaikuttaja tekijänoikeusjärjestö Kopiostossa. Tietokirjallisuuden 

valokopiointikorvausten jaosta on voimassa oleva sopimus kustantajien kanssa vuoteen 2021 saakka. 
Digitaalisesta kopioinnista oleva jakosopimus päättyy 2016. Vuonna 2016 kerätyt varat jaetaan  
järjestöille 2017.  

 
Valokopiointikorvausten merkittävä lasku nyt ja tulevaisuudessa vaikuttaa yhdistyksen saamiin 
korvauksiin, ja sitä ei digitaalisen kopioinnin lisääntyminen kokonaan korvaa. Digitaalisessa kopioinnissa 
tietokirjallisuus ei ole yhtä kopioitu aineistolaji kuin valokopioinnissa, vaan lehtiä ja kuvaa kopioidaan 
enemmän. Digitaalisessa kopioinnissa otetaan käyttöön peruskoulujen ja lukioiden osalta hybridimalli, 
joissa on kollektiivisten tilitysten rinnalla henkilökohtaisia tilityksiä. 

 
10. Yhdistys tukee tekijänoikeusjärjestö Sanaston toimintaa yhtenä sen neljästä jäsenjärjestöstä. 

Lainauskorvausten hallinnoinnin lisäksi Sanasto keskittyy kirjallisen teosten jälkikäytön edistämiseen ja 
siitä tulevien tekijänoikeuskorvausten hallinnointiin. 
  

11. 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. 

 
12. Tietokirjallisuuden vientiin tulee kohdentaa aiempaa enemmän resursseja. 

 
Välineet tavoitteiden toteuttamiseksi 
 
Yhteistyö  
 
Suomen tietokirjailijat ry pyrkii tekemään yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kaikkien 
tietokirjailijoiden toimintaan liittyvien tai sitä sivuavien julkisten toimijoiden kanssa. 
 
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. 
 
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. 
Yhdistyksen toiminnanjohtaja on BWC:n varapuheenjohtaja. 
 
Yhdistys on myös European Writers’ Councilin (EWC) ja International Authors Forumin (IAF) jäsen. 
 
Tutkimus ja näkyvyys 
 
Suomen tietokirjailijat ry tukee tietokirjallisuuteen, tietokirjoihin, tekijänoikeuteen ja kirjan talouteen liittyvää 
tutkimus- ja selvitystoimintaa. Yhdistys edistää tekijänoikeuteen ja kirjan talouteen liittyvää tutkimusta toimimalla 
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asiantuntijana ja tekemällä julkaisuja. 
 
Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professorin Pirjo 
Hiidenmaan kanssa. Käynnissä on useita tutkimus- ja selvityshankkeita.  
 
Yhdistys on keskeinen toimija TIETOKIRJA.FI-tapahtumien järjestämisessä. Seuraava kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI- 
festivaali järjestetään Helsingissä 30.–31.8.2017. Tapahtumassa huomioidaan Suomen itsenäistymisen 
satavuotisjuhlavuosi. 
 
Kirja-ala huomioi juhlavuoden myös alan yhteisellä, koko vuoden kestävällä Kirja-Suomi 
2017 -hankkeella. Hanke painottuu tietokirjallisuuteen, ja yhdistys on aktiivisesti mukana hankkeen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Vuonna 2017 tapahtumia järjestetään ainakin Jyväskylän kirjamessuilla, Vanhan kirjallisuuden päivillä 
Sastamalassa, Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolla, Turun Kirjamessuilla ja Helsingin Kirjamessuilla.  
 
EDUCA-messut tammikuun lopulla 2017 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 syyskuussa myös 20 lasten ja nuorten tietokirjailijaa kirjastoihin 
Tietokirjailijavierailujen määrää kasvatetaan hallitusti. 
  
Aluetoiminta 
 
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.  
 
Aluetoiminta tukee (yhdistyksen toimiston tuella) entistä tehokkaammin yhdistyksen jäsenkoulutustavoitteita. 
Aluetoiminnan puitteissa järjestettävässä koulutuksessa otetaan suunnitelmallisesti huomioon 
tekijänoikeuskysymykset ja kustannussopimukset. 
 
Yhdistyksen jäsenten vapaamuotoisia tapaamisia tuetaan. Edelläkävijöinä toimineiden Pirkanmaan ja Lounais- 
Suomen alueiden hyviä käytäntöjä pyritään ottamaan käyttöön muilla alueilla. 
 
Palkintopolitiikka 
 
Yhdistyksen palkintopolitiikassa otetaan huomioon tietokirjallisuuden monimuotoisuus. Warelius-, 
Tietopöllö-, Oppikirjailija- ja Tietokirjailijapalkintojen lisäksi yhdistys on mukana myös tietokirjallisuuden 
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 keväällä 2017 jäsenille tarkoitetun tietokirjailijan kurssin, jonka aiheita ovat: 
 

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

 
Yhdistys suunnittelee joidenkin koulutuspäivien järjestämistä myös alueilla.  
 
Vuonna 2017 järjestetään muun muassa Kuva tietokirjassa -koulutuspäivä ja sosiaalisen median koulutuspäivä. 
Harkinnassa ovat myös kritiikkikoulutus ”vasta-alkajille” ja selkokirjakoulutus. Koulutuspäivää, jossa valaistaan 
tietokirjailijoiden sosiaaliturva- ja verotuskysymyksiä, suunnitellaan. Tietokirjailijoita valmennetaan myös 
omakustanteiden tekemiseen. 
 
Uusien jäsenten koulutus- ja tutustumistilaisuuksia jatketaan. 
 
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen jatkuu. Yhdistyksen verkkosivujen uudistaminen jatkuu. Yhdistyksen 
sosiaalisen median strategiaa laitetaan käytäntöön. 
 
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. Rahasto 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 näihin 
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, jolla 8 000 koululaista pääsee Helsingin 
Kirjamessuille, rahoittaminen 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 2017–2019. 
 
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. 
 
Yhdistys tekee vuonna 2017 sääntöuudistuksen. Nykyiset säännöt ovat vuodelta 2005. Uudistus ei muuta 
yhdistyksen toimintaan, vaan useimmat muutokset johtuvat siitä, että sähköiset viestintävälineet ovat 
muuttaneet esimerkiksi tiedottamista yhdistyksen asioista. 
 
Sääntöuudistus tulee yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi kevätkokouksessa 2017. Kevätkokous pidetään 
25.3.2017 Jyväskylässä. Samassa yhteydessä järjestetään 24.3. luottamushenkilöiden suunnitteluseminaari ja 
aluetoimikunnan kokous. 
 
Yhdistyksen hallitus ja toimitus kokoontuvat strategiaseminaariin elokuussa 2017. Keskeisenä aiheena on 
keskustelu vuosia 2017-2020 koskevasta toimintasuunnitelmasta.  
 
VUODEN 2017 TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET 
 
Tuottoperusteet 
 
Jäsenmäärän odotetaan pysyvän yli 3 000:ssa. Jäsenmäärän kasvun pysähtyminen johtuu yhdistyksen 
ikärakenteesta, sillä iäkkäimmät jäsenet eivät enää kirjoita tietokirjoja, ja uusia tietokirjailijoita on vähemmän. 
 
Seniorijäsenyyden saa sääntöjen mukaan vähintään 70-vuotias jäsen, joka on ollut yhdistyksen jäsen vähintään 
kymmenen vuotta. Senioreita on noin viisi prosenttia koko jäsenmäärästä. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 
78 euroa ja seniorijäsenten 26 euroa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Jäsenmaksunsa 
laiminlyöneet jäsenet poistetaan jäsenrekisteristä ennen syyskokousta. Jäsenmaksujen tulokertymäksi arvioidaan 
240 000 euroa. 
   
Kopiointikorvauksia budjetoidaan saatavaksi edellisvuosia huomattavasti vähemmän. Kopiointikorvauksia 
arvioidaan saatavaksi 1,8 miljoonaa euroa. 
 
Kuluperusteet   
 
Yhdistyksen toimiston henkilöluku vuonna 2017 on enintään kuusi henkilötyövuotta: toiminnanjohtaja, 
viestintäpäällikkö, tiedottaja, lakimies, osa-aikainen lakimiesharjoittelija ja järjestösihteeri. Hallitus harkitsee osa-
aikaisen koulutussuunnittelijan palkkaamista. Korvaavia rekrytointeja voidaan tehdä tarvittaessa. Hallituksella on 
mahdollisuus muuttaa tällaisessa tilanteessa tehtäväkuvia. Hallituksen vastuulla on, että yhdistyksen toimistolla 
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ovat riittävät resurssit tehtävien suorittamiseen. Mahdolliset tehtävien muutokset ja kouluttautuminen otetaan 
palkkauksessa huomioon.   
 
Vuosipalkkioita: puheenjohtaja 7 000 euroa (ennallaan), varapuheenjohtaja 3 500 euroa (ennallaan), 
työvaliokunnan jäsen 2 000 euroa (ennallaan), talousvaliokunnan jäsen 1 000 euroa (ennallaan). 
Apurahalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 2 000 euroa (ennallaan), jäsenet 1 500 euroa (ennallaan). 
Kokouspalkkiot: 75 euroa/kokous (klo 8-16, ennallaan), muulloin 150 euroa/kokous (ennallaan). 
 
Hallitus myöntää apurahoja ensisijaisesti luovaan kirjalliseen työskentelyyn. Yleishaku on syyskuussa ja 
erikoishaku maaliskuussa. Erikoishaussa ovat haettavina puolivuotisapurahat, lasten ja nuorten 
tietoteosapurahat, esikoistietokirja-apurahat ja tietokirjakritiikin kirjoittamiseen tarkoitetut apurahat.  
Jäsenten jatkuvasti haettavina ovat laite-, koulutus-, matka- ja työtila-apurahat. 
 
Apurahoihin varataan vuonna 2017 yhteensä 1 700 000 euroa. Riippuen hakemusten määrästä ja laadusta, 
hallitus voi korottaa apurahojen kokonaissummaa. Tätä varten puretaan tarvittaessa edellisvuosien ylijäämiä. 
 
 
VUODEN 2017 TALOUSARVIO           
      
TULOT  TA 2017            €   TA 2016         €   TP 2015            € 
      
Jäsenmaksut                240 000                 240 000                  223 278 
Kopiointikorvaukset            1 800 000              2 000 000               3 274 155 
Sijoitus- ja rahoitustuotot                 30 000                   30 000                    89 361 
Vuokratuotot                   7 500                     7 500                      6 906 
Valtionavustus                      50 000 
Muut tulot                    5 000                     5 000                      6 735 
TULOT YHTEENSÄ             2 082 500             2 282 000              3 650 435 
         
MENOT  TA 2017           €   TA 2016           €  TP 2015            € 
      
Palkat ja palkkiot                350 000                330 000                 334 087 
Sosiaalimenot                   75 000                  70 000                   69 198 
Toimistomenot                  60 000                  60 000                   65 520 
Huoneistokulut                  64 000                  62 500                   58 037 
Asiantuntijapalvelut                  50 000                  50 000                   36 433 
Koulutus                100 000                100 000                   99 527 
Tiedotus                  70 000                  70 000                   39 822 
Apurahat             1 700 000             1 700 000              2 290 739 
Palkinnot                   60 000                  60 000                    89 117 
Kokousmenot                  75 000                  75 000                   64 631 
Käsikirjasto ja lehdet                    7 500                    7 500                     4 235 
Muut menot                  15 000                  15 000                   11 192 
Residenssit tappio (+)/voitto (-)                    2 500                     2 500                      1 503 
Tutkimukset ja selvitykset                  20 000                   25 000                    10 558 
Poistot                    5 000                     5 000                      2 783 

 
                                                                           

MENOT YHTEENSÄ             2 654 000             2 632 500              3 177 182 
      
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   -571 500    -350 000      473 253 
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