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TIETOJOHTAMINEN RY:N JÄSENLEHTI

Tietoasiantuntija
MEDIAKORTTI 2023

Ilmestymisaikataulu ja teemat 2023

Lehti 1
Tieto, toiminta ja turvallisuus!
Aineistopäivä pe 17.2. (vko 7)
Ilmestymisviikko 14–15

Lehti 2–3
Työnteko muuttuu – miten uudistuu tietojohtaminen? 
Aineistopäivä pe 6.4. (vko 14)
Ilmestymisviikko 24–25 

Lehti 4
Kestävä kehitys muutosajurina
Aineistopäivä pe 15.9. (vko 37)
Ilmestymisviikko 45–46

Lehti 5
Tiedon arvo?
Aineistopäivä pe 10.11. (vko 45)
Ilmestymisviikko 52

Mainostajalle
Tietoasiantuntija-lehti on Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, joka 
on ilmestynyt vuodesta 1986 lähtien. Lehden lukijoita on eri 
organisaatioiden, kuten yritysten, kuntien ja valtionhallinnon 
strategisen suunnittelun johdossa, liiketoiminnan suunnittelijoi-
na, Business Intelligence -tehtävissä sekä tietoasiantuntijoina 
ja kirjastonhoitajina. He työskentelevät mm. tietoalan suunnit-
telijoina, tutkijoina ja päällikköinä tehden jatkuvasti päätöksiä 
tietojohtamiseen liittyvistä tuotteista, ratkaisuista, työkaluista 
ja teknologioista. 

Lehtemme tavoittaa tiedon käytöstä, työelämästä ja aineetto-
man pääoman kehittämisestä kiinnostuneet lukijat kotiin kannet-
tuna. Yksi numero julkaistaan myös avoimesti verkossa. Lehti on 
avoimesti saatavana mm. yliopistojen kirjastoista löytyen myös 
Finnasta. Vuonna 2023 ilmestyy viisi numeroa, joista yksi on 
tuplanumero. Haluamme vaikuttaa jäsentemme ammatilliseen 
kehittymiseen luotettavasti, jatkuvasti yhdessä oppien.

Tietojohtaminen ry on tietotyön yhteiskunnallinen vaikuttaja. 
Se kokoaa yhteen tiedon tuottajat, tiedon välittäjät, uuden tie-
don luojat, tietoarkkitehdit sekä tiedonhallinnan ammattilaiset. 
Yhdistys toimii jäsentensä ammatillisen uudistumisen ja verkos-
toitumisen edistämiseksi sekä yhteisöjäsentensä tietoammatti-
laisten ja toimialan kehittämiseksi. 

Tilaushinnat
105 €/vuosi Suomi ja muut Pohjoismaat
115 €/vuosi muut maat

Tekniset tiedot
Lehden koko 210 x 297 mm (A4)
Painopinta-ala 187 x 266,5 mm (ml. marginaalit)
Painomenetelmä	 Arkkioffset,	16-sivuiset	arkit
Rasteritiheys 60 linjaa/cm
Sidonta	 vihkostiftaus
Painosmäärä 600 kpl

Tiedostomuoto
Offsetpainokelpoinen	tulostuspdf,	jossa	kaikkien	elementtien	
värit ovat cmyk-muodossa. Fontit on joko konvertoitu tai 
pakattu	pdf:ään	mukaan.

Ilmoituskoot ja -hinnat
Koko: Mitat: Hinta:
Takakansi  210 x 262 mm* 620 €
2. kansi  210 x 297 mm (A4)* 570 €
1/1 sivu  210 x 297 mm (A4)* 550 €
2/3 sivua, vaaka 187 x 176 mm 470 €
2/3 sivua, pysty 124 x 266 mm 470 €
1/2 sivua, vaaka 210 x 148 mm* 400 €
1/2 sivua, pysty 105 x 297 mm* 400 €
1/3 sivua, vaaka 187 x 88 mm 320 €
1/3 sivua, pysty 62 x 266 mm 320 €
1/4 sivua, vaaka 187 x 66 mm 250 €
1/4 sivua, pysty 93 x 133 mm 250 €
1/6 sivua, pysty 62 x 133 mm 200 €
1/6 sivua, vaaka 93 x 88 mm 200 €
* lisäksi leikkuuvarat joka reunaan min. 3 mm

Vuosisopimus ilmoitushinnat: lehti@tietojohtaminen.com 
Yhteisöjäsenellä jäsen etuna yksi 1/2 sivun mainos per vuosi.

Ilmoituksen peruuttaminen
11 päivää ennen kuvausvalmiin aineiston aineistopäivää

Reklamaatio
8 päivää laskun päivämäärästä

Yhteystiedot
Julkaisija Tietojohtaminen ry
Osoite Hallituskatu 2 B, 00170 HELSINKI
Puhelin 040 760 4920
Web-osoite www.tietojohtaminen.com
Sähköposti lehti@tietojohtaminen.com
Päätoimittaja Pia Adibe
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