
Tietokirjallisuudella on merkittävä asema suomalaisessa kulttuurissa sivistyksen tukijalkana 
ja elämysten tuottajana. Tietokirjat välittävät tietoa, murtavat myyttejä ja herättävät 
keskustelua. Palkinnolla Otavan Kirjasäätiö haluaa tukea ja edistää laadukkaan kotimaisen 
tietokirjallisuuden asemaa. Otavan Kirjasäätiön tietokirjapalkinto on tunnustus merkittävästä 
saavutuksesta tietokirjallisuuden alueella. Tietokirjapalkinto on perustettu 2012, ja se 
jaetaan vuosittain. Palkinnon arvo on 15 000 euroa. 

Otavan Kirjasäätiön vuoden 2021 tietokirjapalkinto on myönnetty 
kirjailija Saku Tuomiselle 

Saku Tuominen (s.1967) on yli 30 vuotta jatkuneen yrittäjän ja yritysjohtajan uransa 
ohessa kirjoittanut toistakymmentä tietokirjaa. Hän on avannut niissä uusia näkökulmia 
lukuisiin aihepiireihin kuten työelämään ja bisnekseen, luovuuteen ja priorisointiin, koulun 
tulevaisuuteen sekä italialaiseen ruokaan ja ruoanlaittoon yleensä. Syksyn 2020 uutuus 
Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on onnistui antamaan tuhansille suomalaisille 
lohtua ja toivoa korona-ajan keskellä. 

Teoksissaan Saku Tuominen osaa pukea isotkin kysymykset helposti luettavaan ja lukijalle 
oivalluksia tuottavaan muotoon. Kansainvälisesti meritoituneena puhujana hän haluaa 
myös kirjoittaa niin kuin puhuisi suoraan lukijalle. Hän yhdistelee luovasti erilaisten 
ajattelijoiden näkemyksiä omaan, usein totutuilta laduilta erkanevaan pohdintaansa. 

Jo vuosien ajan Tuominen on antanut merkittävän panoksensa koulujen kehittämiseen 
kansainvälisen HundrED-hankkeen luovana johtajana. Siitä sai innoituksensa vuonna 2017 
julkaistu Koulukirja. Miksi koulun muuttaminen on maailman tärkein ja vaikein tehtävä? 
Kirjassa esitellään kymmeniä opetusinnovaatioita erilaisista kouluista. 

Koulun pitäisi valmentaa lapsia tulevaisuuteen, jota emme vielä tunne. Kaikki on hyvin 
riippumatta siitä, miten kaikki on -kirjassaan Tuominen kuvailee elämän kulkua muun 
muassa näin: 

”Maailma on arvaamaton. Kaikenlaista tapahtuu, hyvää ja huonoa. Kaikille, joka ainoalle 
meistä. Jos emme halua ahdistua aina, kun asiat menevät kuten emme halua, tarvitsemme 
tarinan, joka auttaa meitä tällaisissa hetkissä. Ja mielellään myös silloin, kun ahdistumme 
jostain sellaisesta, mitä ei vielä ole edes tapahtunut eikä ehkä tapahdukaan.”  

Filosofinen pohdinta näkyy myös Tuomisen rakastetuissa ruokakirjoissa. Kaikki mitä olen 
oppinut hyvästä ruoasta (Otava 2019) innostaa kotikokkeja turhista säännöistä 
luopumiseen. Italialaiseen ruokaan uppoutuvan keittokirjatrilogian päätösosa Pizze (Otava 
2016) tarjoaa reseptien lisäksi upean matkan pizzan historiaan ja italialaiseen 
sielunmaisemaan.  

Kirjojensa kautta Tuominen rohkaisee ihmisiä itsenäiseen ajatteluun, uudistumiseen ja 
muutokseen. Lukijalle välittyy kuva siitä, kuinka omien toiveiden ja tarpeiden kuuntelu on 
tärkeää ja kuinka elämämme samalla kytkeytyy suurempaan yhteisöön, olipa se perhe, 
työyhteisö tai koko ihmiskunta.  



 

 
Teokset 
 
Kuinka ideat syntyvät. Luovan ajattelun käsikirja (Jussi T. Kosken kanssa), 2004 WSOY 
Aglio & olio. Yksinkertaisen pastan A & O (Tuukka Kosken ja Kimmo Kivilahden kanssa), 2007 
Tammi 
Ravistettava, omskakas. Toisinajattelijan käsikirja (Katja Lindroosin kanssa), 2009 Tammi 
Matkanopas. Entä jos kansainvälistymisessä on kyse vain kahdesta asiasta? (Risto 
Kuulasmaan kanssa), 2010 Tammi 
Kaikki muuttuu paremmaksi Toimittaja yhdessä Alex Niemisen, Jenni Pääskysaaren ja Tommi 
Laition kanssa, 2010 
Basta! Italialaisen ruokakulttuurin abc (Tuukka Kosken ja Kimmo Kivilahden kanssa), 2011 
Tammi 
Työkirja. Työelämän vallankumouksen perusteet (Pekka Pohjakallion kanssa), 2012 WSOY 
Hyvä elämä. Lyhyt oppimäärä, 2013 Paasilinna 
Luova järkevyys. Arkisen luovuuden ylistys, 2014 Otava 
Uskonko (Annamari Heikkilän kanssa), 2015 Otava 
Pizze. Kaikki pizzasta (Luca Platanian, Tuukka Kosken ja Kimmo Kivilahden kanssa), 2016 
Otava 
Koulukirja. Miksi koulun muuttaminen on maailman tärkein ja vaikein tehtävä? Martti 
Hellströmin kanssa), 2017 Otava 
Juu ei. Pieni kirja priorisoinnista, 2018 Otava 
Kaikki mitä olen oppinut hyvästä ruoasta, 2019 Otava 
Jotain hyvää. Äänikirjeitä toivosta (Marko Kulmalan kanssa), 2020 
Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on, 2020 Otava 

 
 

 
 
 
 


