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SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
 
Yhdistyksessä on vahvistettu, toiminnan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi, toimintasuunnitelma vuodesta 
2010 lähtien nelivuotiskausiksi. Vuosi 2019 on uuden nelivuotiskauden 2018–2021 toinen 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 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 saavuta lopullista muotoaan.  

 
Vaikka digitaalinen julkaiseminen lisääntyy, painettujen kirjojen asema säilyy vahvana. Kaupallisten 
kustantajien asema heikkenee jonkin verran. Silti ne edustavat edelleen valtaosaa kirjamarkkinoista.  

 
Painettujen kirjojen lukemiseen vaikuttavat ihmisten vapaa-ajan käyttäytyminen ja nuorten 
ikäluokkien lukuharrastus. Lukemismyönteistä ilmapiiriä on vaikea ylläpitää. Tietokirjojen myynti ei 
kasva. Painettujen oppimateriaalien käyttö vähenee. Äänikirjojen suosio jatkaa kasvuaan.  

 
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.  
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Vaikka tiedettä ja tutkimusta toisaalta arvostetaan, sitä saatetaan myös vieroksua. Asiantuntijatieto 
kilpailee huomiosta kokemustiedon ja tarkoitushakuisen vääristelyn kanssa. 

 
3. EU-tasoiset ja kotimaiset tekijänoikeuteen liittyvät lainsäädäntöhankkeet muuttavat 

toimintaympäristöä. Tekijänoikeuksien uudistaminen Euroopan unionin digitaalisilla sisämarkkinoilla 
on loppusuoralla. DSM-direktiivi tulee implementoitavaksi Suomessa vuoden 2019 aikana. Niihin 
liittyvien säädösehdotusten käsittely tapahtuu vuoden 2018 aikana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
direktiivin kanssa voidaan elää. 

 
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 vaihtuu 2021, kun nykyinen puheenjohtaja on ollut tehtävässään 
sääntöjen salliman enimmäisajan eli kolme kertaa kolme vuotta. Toiminnanjohtaja jää eläkkeelle 
tätä ennen. 

  
 
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. 
 
Yhdistys ajaa vaalikaudelle 2019-2023 laadittuja tavoitteitaan, jotka ovat tämän toimintasuunnitelman 
liitteenä. Jotta Suomi voisi olla tietokirjallisuuden kärkimaa, kotimaista tietokirjallisuutta edistävän 
apurahajärjestelmän taso on turvattava lisäämällä kulttuuritukea. 
 
Yhdessä kustantajien kanssa kirjailijajärjestöt etsivät kirjallisuuspoliittisessa työryhmässä uudenlaisia 
kirjallisuuden tuotantokannustimia ja pohtivat muita yhteisiä asioita. 
 
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 
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 edullisia. 
Jäsenten valmiuksia omakustantamiseen edistetään koulutuksella ja neuvonnalla. Joukkorahoitus yleistyy.  
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Lukemismyönteistä ilmapiiriä edistetään omin ja alan yhteisin toimin ja kampanjoin. Tällaisia ovat muun 
muassa Äidinkielen opettajain liiton Lukeva koulu -hanke ja opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Opetushallituksen Lukuliike -hanke. Mediasuhteiden ylläpitämisen tärkeys korostuu tässä ja kaikessa muussa 
yhdistyksen toiminnassa. 
 
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. Tässä 
tarkoituksessa yhdistyksessä on varainhankintaa suunnitteleva työryhmä. 
 
 
YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2019 
 
 
Ulkoiset painopistealueet 
 
Vuonna 2019 yhdistyksen toiminnan ulkoisia painopistealueita ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
kotimaassa ja EU-tasolla sekä uusien julkaisujen ja selvitysten suunnittelu ja tekeminen. Lisäksi yhdistys 
järjestää elokuussa 2019 tietokirjaviikon. 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Yhdistyksen politiikkatyöryhmään kuuluvat puheenjohtajana Markku Löytönen ja jäseninä Markku Heikkilä, 
Pasi Saukkonen ja Tuula Uusi-Hallila. Sihteerinä on toiminnanjohtaja. Kokouksiin osallistuu myös 
viestintäpäällikkö. 
 
Eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2019. 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 

2019 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 
- hyvitysmaksun ulottaminen graafisiin aineistoihin 

 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on myös EU-lainsäädäntöön ja sen kansalliseen toimeenpanoon 
vaikuttamista sekä kansallisesti että EU-tasolla yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Tätä tehdään 
erityisesti yhteistyössä tekijänoikeusjärjestö Sanaston ja tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa. 
 
Yhdistys vaikuttaa kansalliseen toimeenpanoon laatimalla lausuntoja. Yhdistyksen edustajat tapaavat 
kansallisesta toimeenpanosta vastaavia henkilöitä, poliitikkoja ja virkamiehiä. 
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Julkaisut ja selvitykset 
Yhdistyksen uusilla julkaisuilla edistetään jäsenten ammattitietämystä, lisätään tietokirjallisuuden 
tunnettuutta ja analysoidaan toimintaympäristön muutoksia. Vuoden 2019 aikana tehdään 
julkaisusuunnitelma vuosille 2019–2021. Vireillä ovat seuraavat hankkeet, jotka kaikki julkaistaan myös 
verkkosivuilla: 
 

- Teos Sähköistyvä koulu. Oppiminen ja oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä valmistuu 
Educa-messuille tammikuussa 2019 

-  
- Uudistettu Tietokirjoja kouluun -katalogi alakoulua ja esiopetusta varten valmistuu tammikuussa 

2020 
 

- Uudistettu Tietokirjoja kouluun -katalogi lukioita varten valmistuu elokuussa 2020 
 

- Analysoidaan ja hyödynnetään syksyllä 2018 julkaistun jäsentutkimuksen tuloksia 
 

- Julkaistaan vuonna 2019 selvitys tietokirjailijoiden taloudellisesta asemasta (edellinen 2012) 
 

- Julkaistaan verkossa kirjanen, jossa käsitellään tietokirjojen ulkomaanoikeuksien myyntiä 
 
Yhdistyksen aiemmin julkaisemia teoksia jaetaan tapaamisissa, jäsentilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa. 
 
Tietokirjaviikko 
Elokuun viimeisellä viikolla (26.8.-1.9.2019) järjestettävän tietokirjaviikon päätapahtuma on kaksipäiväinen 
TIETOKIRJA.FI -tapahtuma, jossa on 100 esiintyjää. Viikon jokaiselle päivälle suunnitellaan ohjelmaa.  
 
Tällaista ohjelmaa ovat esimerkiksi maanantaina järjestettävä tietokirjaraati ja tiistaina järjestettävä 
keskustelu syksyn tietokirjasadosta. Keskiviikkona ja torstaina on päätapahtuma. Perjantaina voidaan 
järjestää tietokirja-aiheinen visailu. Lauantaina keskitytään lasten ja nuorten tietokirjallisuuteen. 
Sunnuntaina on valtakunnallinen Lue tietokirjaa! -päivä.  
 
 
Sisäiset painopistealueet 
 

Vuonna 2019 yhdistyksen toiminnan sisäisiä painopistealueita ovat varainhankinnan suunnittelu, 
koulumaailmaan liittyvien muutosten seuraaminen ja vuosien 2019-2022 koulutusohjelman laatiminen, joka 
riippuu osin yhdistyksen saaman valtionavustuksen suuruudesta. 
 
Varainhankinnan suunnittelu 
Varainhankinnan kehittäminen on tarpeellista, koska kopiointikorvausten laskun myötä yhdistyksen 
rahoituspohja kapenee, jopa murtuu. Myöskään jäsenmaksutulot eivät kasva, vaikka jäsenmaksua hieman 
korotetaan.  
 
Yhdistyksen hallitus asetti helmikuussa 2018 työryhmän suunnittelemaan varainhankinnan toteuttamista. 
Työryhmän puheenjohtajana on Markku Löytönen ja jäseninä Elina Kahla, Arto Mustajoki ja Rainer Oesch. 
Kokouksiin osallistuvat myös toiminnanjohtaja ja viestintäpäällikkö.  
 
Työryhmän raportti valmistuu vuoden 2019 aikana. Käynnissä olevan nelivuotiskauden aikana yhdistys siirtyy 
osittain projektikohtaisten, yhdistyksen toimialaan liittyvien hankkeiden toteuttajaksi.  
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Työryhmä ottaa kantaa, voidaanko joillekin yhdistyksen jakamille palkinnoille löytää taloudellisia tukijoita. 
 
Koulumaailmaan liittyvät muutokset ja hankkeet 
Yhdistys seuraa tarkasti toisen asteen maksuttomuudesta käytävää keskustelua ja päätöksentekoa. 
Hankkeessa on monia hyviä puolia. Yhdistystä kuitenkin huolestuttaa, että oppimateriaalihankinnoissa 
ryhdytään säästämään entistäkin enemmän, ja oppimateriaalien laatu kärsii. 
 
Uusi lukiolaki säädettiin 2018 ja se tulee voimaan 1.8.2019. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 
uudistetaan vuosien 2019-2020 aikana. Niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 
syksyllä 2021 alkavassa lukiokoulutuksessa.  
 
Edellisessä uudistuksessa 2015 tietokirjat tulivat lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa ensimmäistä 
kertaa tasavertaisesti kaunokirjallisuuden rinnalle. Tämä asema on säilytettävä. Lisäksi tavoitteena on saada 
tietokirjat osaksi lukion laaja-alaisia, oppiainerajat ylittäviä opintoja. 
 
Koulutus 
Kuusipäiväinen tietokirjailijan kurssi järjestetään seitsemännen kerran keväällä 2019.  
 
Muita suosituiksi osoittautuneita koulutuksia jatketaan. Tällaisia ovat muun muassa elämäkerrat ja esseet -
koulutus, kuvakoulutus, somekoulutus ja omakustantamiskoulutus.  
 
Keväällä 2019 järjestetään koulutuspäivä selkokielestä. Syksyllä 2019 järjestetään tekijänoikeuskoulutusta 
yhdessä Tilaushistoriakeskuksen kanssa. 
 
Vuosien 2019-2021 koulutussuunnitelma laaditaan. Koulutusta lisätään kysynnän ja toimintaresurssien 
puitteissa. Erityisesti selvitetään tietokirjoittamiseen liittyvän koulutuksen mahdollisuuksia. Tätä voidaan 
tehdä myös yhteistyössä muun muassa Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kanssa, joiden 
tietokirjoittamiseen liittyviä koulutusohjelmia tuetaan.  
 
Yhdistys tukee myös eri yliopistoissa toteutettavaa tiedeviestinnän opetusta.  
 
Alueilla järjestetään tarvittaessa yhden illan minikoulutuksia. 
 
 
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 
apurahojen rahoittamiseksi. 
 
Palkinnot 
Palkintopolitiikka jatkuu periaatteessa ennallaan, mutta palkintojen määriä vähennetään hallitusti 
taloudellisista syistä. Hallitus päättää kuinka monta palkintoa eri kategorioissa jaetaan.  
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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 valokopiokorvausten jakosopimusta ei jatketa. 
 
Jäsenpalvelu 
Jäsenpalvelu on ensisijaisesti 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 silloin, kun ne liittyvät tietokirjailijan 
työhön. 
 
Yhdistyksen hallitus suunnittelee keinoja, miten yhdistyksen nuoria jäseniä saavutettaisiin paremmin ja miten 
heitä saataisiin osallistumaan yhdistyksen tilaisuuksiin ja tapahtumiin.  
 
Viestintä 
Yhdistys tiedottaa jäsenilleen sähköpostitse Postiviidakon kautta. Painettu jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. Mediatiedote välitetään ePressin kautta. Vuonna 2019 jatketaan sidosryhmäviestinnän ja 
someviestinnän kehittämistä, ja painopisteenä on eduskuntavaaleihin liittyvä vaikuttajaviestintä. 
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, 
Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa ja Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolla. Yhdistyksellä on 
osasto ja oppikirjallisuuteen keskittyvä tilaisuus Educa-messuilla. Yhdistys voi osallistua myös muihin 
kirjallisuustapahtumiin. 
 
Tietokirjailijavierailut ja tietokirjastipendit 
Yhdistys 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. 
 
Kotimainen yhteistyö 
Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 
perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto myöntää 
tekijänoikeuslupia ja tilittää perityt korvaukset tekijöille tai tekijäjärjestöille. 
 
Suomen tietokirjailijat ry saa valokopiointikorvauksia ja korvauksia digitaalisesta kopioinnista yli kaksi 
miljoonaa euroa vuodessa. Valtaosa tästä jaetaan apurahoina tieto- ja oppikirjailijoille. 
 
Sanasto on vuonna 2005 kirjallisuuden tekijäoikeusjärjestö. Sen jäseniä ovat Finlands svenska 
författareförening, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja Suomen tietokirjailijat. 
Sanaston tärkein tehtävä on tilittää kirjastolainoista kertyvää lainauskorvausta kirjallisuuden alan tekijöille. 
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Yhdistys on mukana Suomen Kirjailijaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa vuonna 2018 
perustetussa kirjallisuuspoliittisessa työryhmässä. Työryhmä pohtii, millaisia tuotantokannustimia kirja-alalle 
tulisi luoda.  
 
Yhtenä uutena asiana on esillä, että virikeseteleillä voisi ostaa kirjoja. Työryhmä ajaa myös 
arvonlisäverokantojen alentamista. Ensimmäisessä vaiheessa sähköisten julkaisujen alv tulee alentaa 
painettujen kirjojen alv:n tasolle, koska EU antaa tähän nyt mahdollisuuden. Lopullisena tavoitteena on alv:n 
poistaminen kirjoilta kokonaan.  
 
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. 
 
Yhteistyöfoorumin tavoitteena on vahvistaa kirjallisuuden tekijöiden yhteisiä viestejä ja parantaa 
kirjallisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa. Foorumi monitoroi tekijöiden asemaan vaikuttavia 
ajankohtaisia ilmiöitä ja asioita. Se seuraa ja kehittää kotimaassa ja ulkomailla järjestöjen yhteisten 
organisaatioiden toimintaa. 
 
Kotimaassa tällaisia ovat muun muassa Kopiosto, Sanasto, Lukukeskus ja Tekijäfoorumi, ulkomailla 
Pohjoismainen kirjailijoiden ja kääntäjien neuvosto NFÖR, European Writers’ Council, EWC, International 
Authors Forum IAF ja Baltic Writers’ Council BWC . 

Tekijäfoorumi on vuonna 2010 perustettu tekijöitä ja esittäviä taitelijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin, 
joka keskittyy tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiin. Se ennakoi ja seuraa 
tekijänoikeusalan tapahtumia ja reagoi, kun siihen löytyy yhteinen tarve. 

Tekijäfoorumin tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen tekijänoikeusasioissa, jäsenjärjestöjensä 
keskinäisen tiedonkulun parantaminen sekä yhteisten kannanottojen ja materiaalien valmistaminen ja 
tapahtumien järjestäminen. 

Tekijäfoorumi on vapaamuotoinen verkosto, jonka jäseninä on 29 luovien alojen järjestöä. Järjestöt 
edustavat yhteensä noin 50 000 luovan alan tekijää ja taiteilijaa. 

Yhdistys on mukana myös noin 20 muun yhdistyksen ja järjestön toiminnassa. 

Kansainvälinen yhteistyö 
Yhdistys osallistuu kirjailija- ja kääntäjäjärjestöjen pohjoismaiseen yhteistyöhön, pohjoismaisten 
tietokirjailijajärjestöjen yhteistyöhön sekä European Writers’ Councilin, Baltic Writers’ Councilin ja 
International Authors Forumin toimintaan.  
 
 
HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 
 
Yhdistyksen kokoukset ja tapaamiset 
Yhdistyksen kevätkokous on 25.5.2019 Oulussa. Samassa yhteydessä 24.5. pidetään yhdistyksen 
luottamushenkilöiden suunnitteluseminaari. 
 
Yhdistyksen syyskokous on Helsingissä 16.11.2019.   
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Hallitus 
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Syyskokouksessa 2019 valitaan 
kolme hallituksen jäsentä kaudelle 2020–2022.  
 
Hallituksen ja toimiston suunnittelupäivät järjestetään elokuussa 2019. 
 
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. Hallitus harkitsee osa-aikaisen 
koulutussuunnittelijan tehtävän perustamista, jos valtionavustus nousee.  
 
Yhdistyksen operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja, jonka vastuulla on toimiston työskentelyn 
kehittäminen. Hallitus vastaa, että toimiston resurssit vastaavat toiminnan vaatimuksia. 
 
Toimiston työtä ohjaa kaikille yhteinen vuosikello ja jokaisen oma. 
 
Toimistopalaveri järjestetään vähintään kerran kuukaudessa (paitsi heinäkuussa). Toimiston 
suunnittelupäivä on elokuussa.  
 
 
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 (maksettu 2017), tietyt palkinnot (mm. Warelius-palkinnot), 
TIETOKIRJA.FI-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. 
 
Vuonna 2019 Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen rahoittamista hankkeista suurin on elokuun lopulla 
järjestettävä kaksipäiväinen kirjallisuusfestivaali TIETOKIRJA.FI. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi. Se 
järjestetään nyt seitsemättä kertaa. Tieteiden talolla Helsingissä esiintyy noin sata tietokirjailijaa ja 
tietokirjallisuuden ystävää. Tapahtuma on yleisölle avoin ja ilmainen. 
 
Edistämiskeskus tukee tammikuussa 2019 järjestettävää kampanjaa Kirjalla kuntoon. 
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