
Opetus- ja kulttuuriministeriö
myöntää vuosittain tiedonjulkis-
tamisen valtionpalkinnot tiedon-
julkistamisen neuvottelukunnan 
esityksestä. Palkinnot myönnetään 
tieteellisen, taiteellisen ja teknologi-
sen tiedonvälityksen alalla tehdystä 
merkittävästä tiedonjulkistamis-
työstä, joka on lisännyt kansalais-
ten tietämystä ja antanut virikkeitä 
yhteiskunnalliselle keskustelulle. 

Esitykset toimitetaan tiedonjul-
kistamisen neuvottelukunnalle 
vuosittain joulukuun 1. päivään 
mennessä.

Tiedonjulkistamisen kohdeapu-
rahoja ja puolivuotisia apurahoja 
myönnetään tiedonjulkistamista 
palvelevan työsuunnitelman 
toteuttamiseen lähinnä luovan 
työn korvauksina. Suppeille 
erityisryhmille tarkoitetut kohteet, 

oppikirjat, tieteelliset tutkimuk-
set tai käännökset eivät kuulu 
apurahoituksen piiriin. Apurahoja 
voidaan hakea myös erityisryhmi-
en tiedonjulkistamista edistävään 
koulutukseen. 

Hakemukset laaditaan neuvotte-
lukunnan lomakkeille vuosittain 
tammikuun 31. päivään mennessä.

Ostotuki on opetus- ja kulttuu-
riministeriön vuosittain yleisille 
kirjastoille myöntämä tuki vä-
hälevikkisen laatukirjallisuuden 
ostoon. Tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunta laatii esityksen 
ostotukilistasta tietokirjallisuuden 
osalta.

Kustantajat voivat tehdä esityksiä 
vuosittain joulukuun 1. päivään 
mennessä.

Tiedonjulkistamisen neuvottelu-
kuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 
kymmenen jäsentä, jotka ope-
tus- ja kulttuuriministeriö nimit-
tää kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
kuultuaan Suomen Akatemiaa, 
taiteen keskustoimikuntaa sekä 
alan keskeisiä järjestöjä.
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» FT REETTA KETTUNEN
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Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- 
ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa 
tieteen, taiteen ja tekniikan saavutuksia Suomessa ja 
ulkomailla. 

Neuvottelukunta on tiedonjulkistamisen kenttää 
koordinoiva ja tiedonjulkistamista edistävä tiede-
hallinnon toimija. Se jakaa vuosittain tiedonjulkis-
tamisen apurahoja ja laatii yleisten kirjastojen osto-
tukilistan tietokirjanimikkeistä. Neuvottelukunnan 
tärkein vuosittainen toimi on laatia esitys tiedon-
julkistamisen valtionpalkinnon saajista opetus- ja 
kulttuuriministeriölle.

Neuvottelukunta on asetettu valtioneuvoston 
päätöksellä 13.1.1972.
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Neuvottelukunnan asema valtionhallinnossa ja tehtävät  
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tie-
teen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansain-
välisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta on asetettu valtioneuvoston päätöksellä 13.1.1972. 

--------------------------------------------------------- 

Tehtävät  
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan roolia on 
vahvistettu ja samalla tehtäväkenttä on monipuolis-
tunut. Tiede ja yhteiskunta -työryhmän muistio (ope-
tusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2004:28) ja sen jatkotyönä laadittu opetusministeriön 
toimenpideohjelma (29.11.2007) määrittää tiedonjul-
kistamisen neuvottelukunnan aseman tiedonjulkis-
tamisen kenttää koordinoivana ja tiedonjulkistamista 
edistävänä tiedehallinnon toimijana. 

Neuvottelukunnan tehtäviksi on tulosneuvotteluissa 
ja erillisissä päätöksissä asetettu seuraavat tehtävät: 

• tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksiä ja 
aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä 
maassamme, antaa lausuntoja toimialaansa liitty-
vistä kysymyksistä ja herättää keskustelua alan 
kysymyksistä 

• tehdä vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle 
ehdotus tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen 
jakamiseksi 

• myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahat 
• laatia tietokirjallisuuden osalta laadukkaan vähä-

levikkisen kirjallisuuden kirjastojen ostotukiesitys 
• tehdä tutkimuksia ja selvityksiä tiedonjulkistami-

sen alueelta 
• koordinoida Suomen tieteen ja teknologian tie-

topalvelua, Research.fi 
• osallistua Euroopan yhteisön tieteen ja teknolo-

gian puiteohjelman Tiede yhteiskunnassa -
erityisohjelman toteuttamiseen (SiS NCP) 

• edistää tiedeviestinnän ja tietokirjoittamisen kou-
lutusta 

• suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön antamat 
muut tehtävät. 

Asiantuntijaelimenä tiedonjulkistamisen neuvottelu-
kunnan vaikutus ulottuu ministeriön ja tieteen orga-
nisaatioiden tavoitteisiin ja toimintaan. 

 

 

Henkilöstö ja hallinto 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimisto 
sijaitsee Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhtey-
dessä. Sen henkilökuntaan kuuluvat pääsihteeri ja 
yhteinen avustaja tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
kanssa.  

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan hallinnoimat 
toimintaan tarkoitetut määrärahat jakautuvat kahteen 
kokonaisuuteen. Neuvottelukunnan määrärahat ope-
tus- ja kulttuuriministeriössä ovat määräraha tiedon-
julkistamisen kohdeapurahoihin ja tiedonjulkistami-
sen valtionpalkintoihin (Tieteen ja yhteiskunnan 
vuorovaikutuksen edistäminen). Neuvottelukunnan 
toimintamenot, palkkakulut ja toimiston kulut ovat 
osa ministeriön myöntämää Tieteellisten seurain 
valtuuskunnan toimintamäärärahaa. Näiden lisäksi 
neuvottelukunnalla voi olla erillistä hankerahoitusta. 

Toimivuotena neuvottelukunnan pääsihteerinä toimi 
filosofian tohtori Reetta Kettunen, vs. avustajana 
Anna Rauhala ja viestintäsuunnittelijana Sanna Jäp-
pinen  (1.2.2012 alkaen). 

Kari Vaijärvi toimi neuvottelukunnan vakinaisena 
asiantuntijana.  

 

Neuvottelukunnan jäsenet  
1.6.2009 - 31.5.2012 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja ja kymmenen jäsentä, jotka opetus- ja 
kulttuuriministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi ker-
rallaan kuultuaan Suomen Akatemiaa, taiteen keskus-
toimikuntaa sekä alan keskeisiä järjestöjä. 

Puheenjohtaja 

professori Risto Nieminen, Aalto-yliopiston teknilli-
nen korkeakoulu 

Varapuheenjohtaja 

professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto 

Jäsenet  

Päätoimittaja Ahmed Akar, Helsingin kaupunki, 
infopankki.fi 
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toimittaja Katja Bargum 
professori Tari Haahtela, Helsingin yliopisto 
toimittaja Anna-Liisa Haavikko, Suomen Journalisti-
liitto 
johtaja Pirjo Hiidenmaa, Suomen Akatemia 
professor Helena Hurme, Åbo Akademi 
professori Erkki Karvonen, Oulun yliopisto 
toimittaja Raili Leino, Tekniikka ja talous -lehti 
professori Yrjö Juhani Renvall, Tampereen yliopisto 

Kokoukset 
Kuluneen toimivuoden aikana 1.6.2011 - 31.5.2012 
neuvottelukunta kokoontui kahdeksan kertaa, joista 

kaksi kokousta oli sähköpostitse käytyjä verkkoko-
kouksia. 

Neuvottelukunta muodostaa tarvittaessa työryhmiä 
valmistelemaan käsiteltävänä olevia asioita neuvotte-
lukunnan päätettäväksi. Toimivuonna toimi kaksi 
työryhmää. Apurahatyöryhmä, johon kuuluivat Risto 
Nieminen, Anna-Liisa Haavikko, Pirjo Hiidenmaa ja 
Laura Kolbe valmisteli esityksen vuoden tiedonjul-
kistamisen apurahoista.  

 

 

 

 

*  *  *  *  *  * 

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot 
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot ovat neuvottelukunnan julkisuudessa näkyvin toimintamuoto. Val-
tiovallan osoittamalla tunnustuksella on erityinen merkitys ja asema suomalaisten tiedonvälityksen palkin-
tojen joukossa. Palkintoa arvostetaan myös siksi, että palkintoesityksen tekijä on riippumaton, eri alojen 
tunnustetuista asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta. 

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityk-
sen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja anta-
nut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamis-
työstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös 
esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä. Palkinnot myönnetään teki-
jälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistami-
sen elämäntyöpalkinto. Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä 
julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta. 

Palkinnot myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä. Ne 
jaetaan vuosittain syyskuussa. 

--------------------------------------------------------- 

 

Palkinnot vuonna 2012 
Esityksiä palkinnon saajiksi pyydetään kustantajilta, 
alan järjestöiltä ja muilta tahoilta. Saatujen esitysten 
määrä on viime vuosina kasvanut. Vuoden 2012 
palkinnoksi neuvottelukunnalle saapui noin 400 
esitystä. Näiden lisäksi sekä neuvottelukunnan jäse-
net että pääsihteeri voivat tuoda omat esityksensä 
palkintokäsittelyyn. 

Vuonna 2011 tiedonjulkistamisen valtionpalkinto-
käytänteitä muutettiin neuvottelukunnan esityksestä. 
Samassa yhteydessä palkintosumma kaksinkertaistet-
tiin 160 000 euroon. 

Vuonna 2012 jaettiin yhteensä 10 palkintoa, Elämän-
työpalkinnon suuruus oli 20 000 euroa ja muiden 
palkintojen 15 000 euroa. 

Opetusministeri Jukka Gustafsson jakoi tiedonjulkis-
tamisen valtionpalkinnot 12.9.2012 Tieteiden talossa. 

Elämäntyöpalkinto valokuvaaja Hannu Hautala 
luonnonvalokuvauksen alalla tehdystä merkittä-
västä tiedonjulkistamistyöstä kuvaajana, kirjaili-
jana ja opettajana 

Etelä-Pohjanmaan Töysässä vuonna 1941 syntynyt ja 
vuodesta 1979 Kuusamossa asunut Hannu Hautala 
on suomalaisen luontovalokuvauksen uranuurtajia ja 
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ensimmäinen ammattimainen luontovalokuvaaja. 
Hänen ensimmäinen kirjansa Erämetsän elämää ilmes-
tyi vuonna 1968. Suuren yleisön tietoisuuteen hän 
tuli vuonna 1973 vuoden lehtikuvaksi valitulla valo-
kuvalla Kotkat parittelevat.  Hannu Hautala sai valtion 
tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1978 kirjasta 
Kololinnut ja muut pökkelöpesijät.  Vuonna 1984 ilmes-
tynyt Kuukkelin maa valittiin vuoden luontokirjaksi. 
Suomen kansallislintua kuvaava näyttävä teos Joutsen 
ilmestyi vuonna 1988. Taigametsän talvi, joka ilmestyi 
vuonna 1990, sai suuren suosion myös Suomen ul-
kopuolella. Pohjoisen valon Kesäyö (1992) ja Koillis-
maan vuodenkierron Villi vesi (1994) muodostavat 
sen kanssa eri vuodenaikojen luonnonilmiöitä ku-
vaavan trilogian.  

Hannu Hautala löysi Kuusamosta vuodenaikojen 
vaihtelun rikkauden, kesäyön mystisen valon ja talvi-
päivän sinisen hetken. Hän on kuvannut paljon poh-
joisen havumetsää, taigaa, ja sen lajistoa. Hannu 
Hautalalle linnut on erityisen tärkeä aihepiiri, ja siinä 
liikkeen ja harvinaisen tilanteen vangitseminen erityi-
nen haaste. Hänen elämäntyönsä luonnonvalokuva-
uksen parissa kuvaajana, kirjailijana ja opettajana on 
jatkunut katkeamattoman aktiivisena. Hänen biblio-
grafiassaan on yli neljäkymmentä teosta kuudelta 
vuosikymmeneltä. Teoksia on ilmestynyt myös ruot-
sin, englannin, saksan, ranskan, japanin, venäjän ja 
italian kielellä. 

Hannu Hautala on myös arkailematta ottanut käyt-
töön uutta kuvaustekniikkaa ja tehnyt taiteellisia 
kokeiluja, kuten Tiedekeskus Heurekan Verne-
teatterin suurkuva- ja multivisio-ohjelmassa Oodi 
Kuusamolle ja teoksissa Liikettä linnunradalla (1995) ja 
Sävy sävyyn (1999). Vuoden 2005 Onnen maa edustaa 
kokeilevaa taittoa. 

Hannu Hautalan elämäntyön tuloksena on syntynyt 
puolentoista miljoonan kuvan arkisto, johon on 
taltioituna Suomen ja erityisesti Koillismaan luonnon 
viime vuosikymmenten muutoksia. Hänen nimeään 
kantava luontokuvakeskus toimii Kuusamossa mat-
kailukeskus Karhuntassun yhteydessä, jossa Hannun 
jäljet -näyttely on omistettu hänen klassikkokuvilleen.  

Hannu Hautala on edelläkävijä ja esikuva monille 
nuoremman polven luontokuvaajille ja epäilemättä 
keskeinen vaikuttaja suomalaisen luontokuvauksen 
korkean ja kansainvälisesti tunnustetun tason takana. 
Hän on vanginnut kuviinsa pohjoisten metsien ja 
vesien ja niiden asukkien lisäksi suuren osan suoma-
laista sielunmaisemaa. 

Elämäntyöpalkinto professori Markku Kuisma 
taloushistorian tutkimuksen alalla tehdystä tie-
donjulkistamistyöstä 

Professori Markku Kuisma (s. 1952) toimii Helsingin 
yliopistossa Suomen ja Pohjoismaiden historian 
professorina. Hänen erikoisalaansa on talous- ja 
yrityshistoria. Hänet tunnetaan monista tieteellisesti 
vankoista taloushistorian alan tutkimuksista, jotka 
palvelevat tutkijayhteisöjen lisäksi myös suurta ylei-
söä.  

Kuisma on kirjoittanut teoksia Suomen taloushisto-
riasta, etenkin tilausteoksia yrityshistoriasta. Hän on 
käsitellyt erityisen paljon metsäteollisuutta, ensin 
kauppasahoja väitöskirjassaan (1983), sitten Suomen 
metsäteollisuutta ja kansainvälistä järjestelmää vuon-
na 1993. Vuonna 2011 ilmestyneessä teoksessaan 
Saha hän laventaa näkökulman Suomen modernisaa-
tioon ja yhteiskunnan kehitykseen. 

Kuisma on palkittu teoksistaan monilla palkinnoilla. 
Hänen kirjansa Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi. 
Kansallis-Osake-Pankki 1940–1995 (2004) palkittiin 
Vuoden tiedekirjana ja Vuoden historiateoksena.  

Kuisma on saanut myös Suomen historiallisen seu-
ran H. G. Porthan -palkinnon (1994), Suomen Tie-
deseuran Theodor Homén -palkinnon (2009) ja Os-
kari Vilamon -palkinnon (2010). 

Markku Kuisma on erittäin tuottelias kirjoittaja: hän 
on julkaissut kaikkiaan liki 20 laajaa teosta. Hänen 
esitystapansa on omaperäinen ja kiehtova, mikä nä-
kyy jo teosten otsikoista.  

Markku Kuisma on yhdistänyt teoksissaan talous- ja 
yrityshistorian politiikan historiaan, mistä ovat osoi-
tuksena muun muassa teokset Kylmä sota, kuuma öljy. 
Neste, Suomi ja kaksi Eurooppaa 1948–1979 
( 1997), Suomen poliittinen taloushistoria 1000–2000 
(2009), Rosvoparonien paluu. Raha ja valta Suomen histori-
assa (2010) ja Sodasta syntynyt. Itsenäisen Suomen synty 
Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914−1920 
(2010).   

Markku Kuisman päätutkimusaloja ovat liike- ja 
pankkihistoria, valtiovallan ja liike-elämän suhteet, 
kansainväliset kartellit ja varhaismoderni valtion-
muodostus ja valtaeliitit.  Onkin odotettavissa, että 
tuottelias kirjoittaja jatkaa edelleen elämäntyötään ja 
lukijakunta laajenee entisestään. Kuisman viimeisin 
teos Hulluja päiviä, huikeita vuosia (vuonna 2012 yh-
teistyössä Anna Finnilän, Teemu Keskisarjan & 
Minna Sarantola-Weissin kanssa) on ilmestynyt myös 
ruotsiksi ja englanniksi.  

Toimittaja Tommi Hakko ja toimittaja Riika 
Nikkarinen dokumenttisarjasta Hulluuden his-
toria 

Riika Nikkarinen ja Tommi Hakko ovat toimittaneet 
ja ohjanneet dokumenttisarjan Hulluuden historia, 
jossa on kunnianhimoisesti ja lämmöllä tartuttu an-
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karaan aiheeseen. Sarja vie mieleltään sairastuneiden 
hoitomaailmaan. Se kertoo, miten mielisairautta on 
hoidettu 1800-luvun lopulta näihin päiviin asti.  

  

Hulluuden historia paljastaa avuttomuuden ja päättä-
väisyyden yhdistelmän, jolla mieltään sairaita on 
yritetty parantaa eri aikoina. Ääneen pääsevät niin 
hoitajat kuin hoidettavatkin.  

Tekijöiden ote on rohkea ja samalla hienovarainen. 
Tyylitellen ja taitavasti kerrotaan julmistakin hoito-
muodoista. Dokumenttisarja näyttää mielisairaaloi-
den arkea ja avaa arkoja asioita. Tekijät ovat tarkalla 
silmällä poimineet kuvallisia yksityiskohtia, jotka 
kertovat karuista hoitomuodoista. Esille tulee paran-
nuskeinoja sitomisesta lobotomiaan tai insuliinihoi-
doista sähköshokkeihin. 

Sarja on visuaalisesti kaunis. Siinä on käytetty taita-
vasti arkistoaineistoa ja valokuvia. Tekijät ovat teh-
neet suomalaisen psykiatrian historiasta ansiokkaan 
dokumenttisarjan, mutta he ovat myös taltioineet 
arvokasta aineistoa, joka oli unohtumassa suljettujen 
ovien taakse. 

Tiedetoimittaja, tietokirjailija Jani Kaaro ja ku-
vittaja Väinö Heinonen teoksesta Evoluutio  

Jani Kaaron ja Väinö Heinosen teos Evoluutio täyttää 
suuren aukon suomalaisten lasten- ja nuortenkirjojen 
kentässä. Se tarjoaa evoluution tieteelliset perusteet 
hauskasti kirjoitettuna ja kuvitettuna, lapsiyleisölle 
sopivassa muodossa. 

Kirja muodostuu neljästä osasta, joissa tarkastellaan 
evoluution käsitettä perimän osalta, mietitään elämän 
syntyä ja ihmisen kehitystarinaa.  

Kirjan päähenkilö on Charles Darwin. Kirjan alussa 
pieni Charles pohtii, mistä eläimet ovat tulleet maa-
ilmaan ja mistä ihminen on tullut. Vastaukseksi esite-
tään eri kulttuureissa vallinneita ja vallitsevia selityk-
siä elämän synnystä, mukaan lukien kalevalainen 
selitys, samoin kuin Raamatun selitys. Nämä myytti-
set selitykset kuitenkin osoitetaan pala palalta mah-
dottomiksi uudemman tieteellisen tiedon valossa.  

Teos on taitavasti rakennettu keskeisten kiistakysy-
mysten ympärille. Teoksessa esitetään myös miten 
Darwinin edeltäjät suhtautuivat evoluutioon, esimer-
kiksi eläinten polveutumiseen. Tieteenhistorian 
merkkihenkilöistä tutuiksi tulevat niin Lamarck kuin 
Gregor Mendel.   

Rohkeat tekijät onnistuvat selkeyttämään vaikeiksi 
koettuja biologisia käsitteitä ja teorioita sanan ja ku-
van yhteistyön avulla. He eivät arastele tarttua sellai-
siin kokonaisuuksiin kuin geenit, dna tai lajien eri-
koistuminen, mikä esitetään teoksessa seikkaperäises-

ti. Kirjaan sisältyy myös jakso Ihmisen tarina, kerto-
mus siitä, miten nykyihminen on kehittynyt ja miten 
tämän alueen tutkimus on edennyt.   

Teoksen kuvitus on erittäin onnistunut ja vetoaa 
nuorempaan lukijakuntaan. Kokonaisuutena teoksen 
teksti ja kuvitus muodostavat tuhdin tietopaketin, 
joka viihdyttää ja sivistää myös nuoria ja aikuisia.  

Tuottaja, toimittaja Eija Lehmuskallio ja pääku-
vaaja, ohjaaja Jouko Lehmuskallio verkkopalve-
lusta LuontoPortti (www.luontoportti.com)  

Eija ja Jouko Lehmuskallio ovat luontoon liittyvän 
digitaalisen tiedonvälityksen uranuurtajia. He ovat 
luoneet ja patentoineet nettipohjaisen LuontoPortti -
verkkopalvelun, joka on lajien ja luontoelementtien 
sähköinen tunnistusjärjestelmä.  

Eija Lehmuskallio toimittaa ja organisoi LuontoPorttia 
ja Jouko Lehmuskallio on pääkuvaaja ja ohjaaja. He 
aloittivat ideoinnin jo yli kaksikymmentä vuotta sit-
ten ja miettivät silloin esimerkiksi perhosten tunnis-
tamista. He tuottivat sittemmin alallaan ensimmäis-
ten joukossa kasvien tunnistamisen CD:n. Eija Leh-
muskallio on kirjoittanut kirjan huonekasveista ja 
toiminut radiotoimittajana. Suuri työ oli myös 60-
osainen televisiosarja Suomen luonnosta Ylen ykkö-
selle. Jouko Lehmuskallio on maamme ensimmäisiä 
luontokuvaajia, joka on laajasti dokumentoinut eri 
lajiryhmiä. 

Nyt palkittava LuontoPortti -verkkopalvelu suurelle 
yleisölle lanseerattiin vuonna 2008, ja se on kehitty-
nyt voimakkaasti. Sivustolta tunnistaa nykyisellään 
kasveja, puita, pensaita, lintuja, kaloja ja päiväper-
hosia. Uusia ryhmiä on kehitteillä, kuten nisäkkäät, 
heinät, sarakasvit, kimalaiset ja kiitäjät, unohtamatta 
myöskään kiviä ja mineraalia tai sieniä. Kuva-
arkistossa on yli 500 000 kuvaa. LuontoPortissa on 
kahdeksan kieliversiota ja siellä on vierailtu noin 190 
maasta. Sivulatauksia on laskettu yli 15 miljoonaa. 

Palvelulla on yliopistoyhteistyötä ja siihen on liitetty 
myös verkko-opetusmateriaalia.  

LuontoPortin mobiiliversiota kehitetään. 

Eija ja Jouko Lehmuskallio palkitaan nimenomaan 
idearikkaasta ajattelusta ja uuden tekniikan oivalta-
vasta soveltamisesta. He ovat tuoneet luonnon lä-
hemmäksi ihmistä. Luontoon ja ympäristöön tutus-
tuminen alkaa uteliaisuudesta ja lajien tunnistamises-
ta. LuontoPortti on luonnontuntemisen oiva työkalu. 

Toimittaja Magnus Londen monipuolisesta ja 
innovatiivisesta journalismista 

Valtiotieteen kandidaatti Magnus Londen (s. 1968) 
on toimittaja ja tietokirjailija. Hänet palkitaan moni-
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puolisesta tuotannosta sekä eri kanavien innovatiivi-
sesta käytöstä journalistisessa työssä.  

Keväällä 2012 Londen uusraportoi Suomen sisällis-
sodan tapahtumista reaaliaikaisesti sosiaalisen medi-
an Twitter -palvelussa. Londen käytti aineistonaan 
vuoden 1918 lehdistömateriaalia, minkä pohjalta hän 
kirjoitti Helsingin sotatapahtumista valkoisena ja 
punaisena toimittajana. Valkoinen toimittajan rooli 
perustui Hufvudstadsbladetin sodanaikaisiin artikke-
leihin. Raportit jatkuivat punaisten Helsingin valloi-
tukseen asti. Sen jälkeen tapahtumista raportoi pu-
nainen toimittaja, jonka näkemykset pohjautuivat 
Arbetarnas Notisblad –lehden kirjoituksiin. 

Suomeksi ja ruotsiksi julkaistut lähes tuhat twitter –
päivitystä toivat sisällissodan tapahtumat elävänä 
uuden sukupolven tietoisuuteen. Lyhyissä raporteissa 
esiintyi monia nimiä ja paikkoja, jotka ovat edelleen 
tuttuja. 

Magnus Londen on päivittäislehdissä, radiossa sekä 
televisiossa työskennellyt toimittaja, joka tunnetaan 
muun muassa Eftersnack -ohjelman juontajana. 
Londenin monipuolinen ote työhön näkyy myös 
hänen tietokirjallisessa tuotannossaan, jossa aiheet 
ovat vaihdelleet suomenruotsalaisen partioliikkeen 
historiasta chartermatkailuun ja julistetaiteeseen. 

Magnus Londenilla on erehtymätön taito sovittaa 
tekstin tyyli ja sisältö käyttötarkoituksen ja välineen 
mukaan, laadusta hetkeäkään tinkimättä. 

Toimittaja Ilkka Malmberg pitkäjänteisestä ja 
paneutuvasta journalismista  

Helsingin Sanomien toimittaja Ilkka Malmberg (s. 
1954) palkitaan syvällisestä, ajatuksia herättävästi ja 
ihmisläheisestä journalismista, jota hän on harjoitta-
nut omaperäisellä ja elävällä kirjoitustyylillä. 

Malmberg on usein tarttunut vähäpätöiseltä ja itses-
tään selvältä näyttäviin aiheisiin, joista hän on löytä-
nyt kiinnostavia, tärkeitä ja yllättäviäkin puolia. Li-
säksi hän on seurannut aiheitaan poikkeuksellisen 
pitkäjänteisesti, ja huomioi työssään yhteiskunnan 
sosiaalisen muutoksen. 

Yksi esimerkki pienestä, monen vuoden kaarella 
kantavasta aiheesta on Suomen halvimman maaheh-
taarin tarina. Malmberg osti 1990-luvulla Posiolta 
pienen alueen lähes puutonta jänkää, josta hän on 
kirjoittanut pitkälle toistasataa lehtijuttua, löytänyt 
aina uusia näkökulmia ja hellyttäviä elämyksiä. 

Malmberg pyrkii kuvaamaan Suomea sellaisena kuin 
se on. Hän valitsee kohteensa usein sattumanvarai-
sesti ja pyrkii esittelemään erikoisen tai hienon tai 
ainutlaatuisen sijasta tavallista, omien sanojensa mu-
kaan ”sellaista jonka ääressä pitkästyy”.  

Malmbergia on kuvattu intellektuelliksi sanan par-
haassa merkityksessä. Hänellä on laaja yleissivistys ja 
tietämys, mutta se ei näy ylimielisyytenä. Hän etsii 
jatkuvasti uusia tapoja kirjoittaa. Hän saattaa käyttää 
yhteen artikkeliin aikaa useita kuukausia ja pääsee 
sillä tavoin kohdettaan poikkeuksellisen lähelle. Ai-
heita hän saattaa pyörittää mielessään jopa vuosien 
ajan. Tästä on seurauksena, että myös Malmbergin 
jutut jäävät ihmisille mieleen jopa vuosien ajaksi. 
Hän lähestyy aihettaan tarkkailemalla ja käyttää har-
voin haastatteluja. 

Pysäyttävä ja vuosiksi mieleen jäävä oli esimerkiksi 
Bonnier-palkittu juttu Mervi Nykäsestä, joka paljasti 
iltapäivälehtien luomien turhakekulissien takaa todel-
lisen, oikean, arvostettavan ihmisen.  

Suomen heimoja sekä Aleksis Kiven Seitsemän vel-
jeksen ja Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan 
henkilöhahmoja käsittelevät artikkelisarjansa Malm-
berg on laajentanut kirjoiksi. 

Malmbergin mukaan toimittajan tärkein ominaisuus 
on uteliaisuus. Hänen oma uteliaisuutensa on rajoit-
tamaton, se kohdistuu kaikkeen, mitä vastaan tulee. 
Hän luo todeksi Veikko Lavin laulun sanat: jokainen 
ihminen on laulun arvoinen. 

Tv- ja elokuvaohjaaja Tuomas Milonoff ja tuot-
taja, toimittaja, matkakirjoittaja Riku Rantala 
maantieteen ja maailman tuntemuksen edistä-
misestä erityisesti nuorisoa kiinnostavalla tavalla 

Tuomas Milonoff ja Riku Rantala ovat onnistuneet 
luomaan omaperäisen seikkailumatkailuun perustu-
van konseptin, joka lisää maailman tuntemustamme 
erityisesti kehittyvien maiden osalta. Tekijöiden lä-
hestymistapa eri maihin on viihdyttävä, karismaatti-
nen, kiinnostava, omakohtainen ja kantaaottavakin. 
Tällä otteella tekijät onnistuvat puhuttelemaan erityi-
sesti nuorisoa, jonka tavoittaminen on tavallisemmin 
keinoin haasteellista. 

Tekijöiden kehittämää konseptia voidaan sanoa kan-
sainväliseksi menestykseksi. Työn perustana on Mad-
ventures-televisiosarjan kolme tuotantokautta. Sarjan 
kolmatta tuotantokautta (2009) on esitetty Yhdysval-
lat ja Britannia mukaanluettuina 189 maassa. Tekijät 
ovat saaneet useita televisioalan ja matkailualan pal-
kintoja. 

Televisiosarjaan liittyen tekijäkaksikko on julkaissut 
kirjat Madventures. Kansainvälisen seikkailijan opas 
(2007), Mad Cook. Kulinaristinen seikkailukirja ( 2010) 
ja Mad World. Seikkailijan Atlas (2011). Tulossa on 
lisäksi Mad Manners, joka käsittelee kulttuurietikettejä 
ja kulttuurien yhteentörmäyksiä (julkaistaan syksyllä 
2012). 
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Tekijät aloittivat matkailun ja ohjelmien teon hyvin 
vaatimattomalla budjetilla. Kahdestaan he muodosti-
vat ja muodostavat yhä koko kuvausryhmän, vaikka 
tavallisesti sarjoja tehdään kymmenien ihmisten tuo-
tantoryhmällä. Silti Madventures on laadukas sarja, 
tosin rosoinen, eivätkä tekijät halua siloiteltua kuvaa 
antaakaan. Myös faktat ja kartat tulevat esimerkiksi 
Seikkailijan Atlas -teoksessa riittävästi esitellyksi. 

Tekijät hankkiutuvat ohjelmissaan lähelle paikallista 
väestöä, kertovat ihmisten elämästä ja kulttuurien 
erikoisuuksista. He ottavat tarvittaessa kantaa havait-
semiinsa epäkohtiin. Erityismaininnan ansaitsee teki-
jäkaksikon stadin slangista räätälöity persoonallinen 
puheenparsi. Siitä näyte lopuksi: 

”Yli 100 tsibaletta reissuduunaamisia, kantapäänkaut-
ta opittuja vinkkejä sekä päräyttäviä mestoja, joissa 
voi skruudata, goisata, sportata, hiljentyä, hämmen-
tyä tai karauttaa mopon rotkoon!” 

Filosofian tohtori, professori Jari Niemelä, filo-
sofian tohtori, johtaja Eeva Furman, filosofian 
maisteri, toimituspäällikkö Antti Halkka, maa- 
ja metsätieteiden maisteri, tietokirjailija Eeva-
Liisa Hallanaro ja filosofian tohtori, tutkimus-
koordinaattori Sanna Sorvari teoksen Ihminen ja 
ympäristö  kirjoitus- ja toimitustyöstä 

Ihminen ja ympäristö on ympäristön tilaa, tutkimusta, 
muutoksia ja niiden vaikutuksia kattavasti ja moni-
puolisesti käsittelevä tietoteos. Sen keskeinen teema 
on yhdistää luonnontieteellinen tutkimustieto yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin. Kirjoittajina on suuri jouk-
ko tutkijoita sekä ympäristöpolitiikan ja luonnonsuo-
jelun asiantuntijoita. Käsiteltävät aiheet ulottuvat 
globaaleista kysymyksistä, kuten ilmastonmuutokses-
ta ja biodiversiteetin katoamisesta, kaupunkiekologi-
aan ja ihmisen luontosuhteen psykologiaan.  57 ar-
tikkelin lisäksi kirjassa on 87 pienoisartikkelia, mie-
lenkiintoisia tietoiskuja esimerkiksi Tyynen valtame-
ren jätepyörteestä, ilmastoennusteiden laadinnasta, 
jokihelmisimpukan uhanalaisuudesta ja merikotkan 
suojelun onnistumisesta. 

Teoksen artikkelit on jaettu viiteen jaksoon: ympäris-
tön herkät järjestelmät, ihmisen kytkennät luontoon, luonto 
vaakalaudalla, ihmisen muokkaamat ympäristöt ja avaimia 
kestävään kehitykseen.  Sen laaja aineisto tarttuu rohke-
asti ja kunnianhimoisesti niihin haasteisiin, joita yleis-
tajuisen luonnontieteellisen tekstin ja yhteiskunnalli-
sen analyysin kirjoittaminen monimutkaisista ja toi-
siinsa kietoutuneista kysymyksistä asettaa.  

Ihminen ja ympäristö on laaja yleisteos ympäristöasiois-
ta kiinnostuneille, ajankohtaisen keskustelun vankak-
si tueksi ja johdannoksi alan opintoihin. Se kuvaa 

biosfäärin ja ekosysteemien toiminnan perusasiat ja 
ihmisen toiminnan vaikutukset luontoon.  

Ympäristökeskustelussa korostuvat usein ongelmat 
ja katastrofit. Teoksen perusvire on kuitenkin opti-
mistinen ja pyrkii muuttamaan ihmisten suhdetta 
luontoon piittaamattomasta hyväksikäytöstä kunni-
oittavaksi kumppanuudeksi. 

Tutkija, filosofian lisensiaatti, Kaj Öhrnberg 
tutkija, filosofian maisteri Patricia Berg ja egyp-
tologi Sofia Häggman tutkimusmatkailija Georg 
August Wallinin tutkimusaineiston saattamises-
ta julkaisukuntoon ja Wallinin elämäntyötä kos-
kevan tiedon julkistamisesta  

Vuonna 2011 ilmestyi kaksi merkittävää teoskoko-
naisuutta, joissa avataan ansiokkaasti suomalaissyn-
tyisen Arabian tutkimusmatkailijan ja ”itämaiden” 
tuntijan Georg August Wallinin (1811–1852) elämää 
ja toimintaa. Wallin kuului ensimmäisiin eurooppa-
laisiin tutkimusmatkailijoihin, joka pääsi kirjoitta-
maan islamin pyhistä kaupungeista Mekasta ja Medi-
nasta. Matkoilta jäi paljon materiaalia, päiväkirjoja ja 
kirjeitä, osa arkistoihin hautautuneena.   

Wallinin arkiston kattavasta julkaisemisesta päävas-
tuun ovat kantaneet tutkijat Kaj Öhrnberg ja Patricia 
Berg. Nyt aloitetun käännöstyön seurauksena tullaan 
saamaan koko Wallinin laaja, ennen julkaisematon 
aineisto julkisuuteen. Toimitustyössä ei sensuroida 
kirjoittajan eroottisia kokemuksia eikä suorasukaisia 
havaintoja etnisyydestä ja sosiaalisesta todellisuudes-
ta. Teokset Skrifter. Band I, Studieåren och resan till 
Alexandria ja Skrifter. Band 2, Det första året i Egypten 
1843–1844 ovat kokonaisuus, johon on vielä odotet-
tavissa jatkoa. Teoksissa yhdistyy osaava toimitus- ja 
käännöstyö laajapohjaiseen tieteelliseen kommen-
tointiin. Huolellisesti tehty pohjatyö näkyy tekstin 
kaikilla tasoilla ja tuo runsaasti uutta tietoa nuorena 
kuolleen mutta tuotteliaan Wallinin toiminnasta. 
Teokset välittävät Wallinin kirkkaita tutkimuksellisia 
havaintoja 2000-luvulle.  

Sofia Häggman nostaa teoksessaan Alldeles hemlikt. 
Georg August Wallins Egypten 1843–1845 esiin Walli-
nin Egyptin-matkan vuosina 1843–1845. Häggman 
liikkuu Egyptissä Wallinin jalanjäljissä kommentoi-
den edeltäjänsä havaintoja. Laaja ja yleistajuinen teos 
kutoo yhteen kaksi kiehtovaa löytöretkeä – niiden 
väliin sijoittuu 150 vuotta.  Se antaa myös tarkan 
kuvan siitä, kuinka matkailu on 150 vuodessa muut-
tunut. Häggmanin teos on sujuvasti ja asiantuntevasti 
kirjoitettu. Teos osoittaa kirjoittajansa vahvaa tiedol-
lista ja taidollista asiantuntijuutta.  
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*  *  *  *  *  * 

Tiedonjulkistamisen kohdeapurahat 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille 
tai ryhmille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen 
lähinnä luovan työn korvauksina. Kysymykseen tulevat tietoa popularisoivat kirjat, radio- ja TV-ohjelmat, 
lehtiartikkelit, sähköisessä muodossa julkaistavat tietotuotteet tai muut tietotuotteet.  

Haettavana on myös puolivuotisia apurahoja. Ne mahdollistavat tietokirjailijoiden ja muiden tiedontuot-
tajien ammattimaisen paneutumisen työhön määräajaksi. 

Tiedonjulkistamisen apurahoja voidaan hakea myös erityisryhmien tiedonjulkistamista edistävään koulu-
tukseen. Koulutusapurahaa voivat hakea yksityiset henkilöt tai yhteisöt.  

Kaunokirjalliset kohteet, oppikirjat, tieteelliset tutkimukset tai käännökset eivät kuulu apurahoituksen 
piiriin. 

--------------------------------------------------------- 

Apurahat vuonna 2012 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakoi 165 000 
euroa tiedon julkistamista eri medioissa edistäviin 
hankkeisiin. Neuvottelukunnalle saapui 144 hake-
musta. Haetun rahoituksen yhteismäärä oli yli 800 
000 euroa. Neuvottelukunta tuki yhteensä 48 hake-
musta. Neljälle henkilölle myönnettiin puolen vuo-
den työskentelyapuraha (10 000 €). Kaksi apurahan-
saajaa ei halua tietojaan julkaistavan verkossa. 

Hankkeiden julkiset kuvaukset1 

Andersén, Matts , Meteoritkrater 63 N Söderfjär-
den - en populärvetenskaplig resa i tid och rum  
(2000 €) 

Meteoritkrater 63 N Söderfjärden - en populärveten-
skaplig resa i tid och rum  är arbetsnamnet på detta 
bokprojekt med text av Matts Andersén och illustra-
tioner av Ira Mikkonen. Målet är att resultat från 
aktuell forskning skall bli en populärvetenskaplig 
bok om Söderfjärdens historia och framtid, en bok 
med ett globalt perspektiv på kratern under mer än 
520 miljoner år.   Söderfjärden utanför Vasa är idag 
Finlands vackraste meteoritkrater och en av jordens 
182 kratrar.   

Boucht, Charlotta, Muutos elämässäni - Abiliksen 
tuella (3000 €) 

Muutos elämässäni-Abiliksen tuella. Pieni teko voi 
muuttaa vammaisen henkilön elämää merkittävästi. 
Abilis-säätiön pienellä tuella vammainen henkilö voi 
saada toisenlaisen elämän tai alkusysäyksen siihen. 
Kirjan elävät ja todelliset tarinat ja esimerkit antavat 
                                                      
1 Hakija kirjoittaa hankkeestaan julkisen kuvauksen hake-
muslomakkeeseen. Neuvottelukunta ei editoi hankekuva-
uksia.  

tästä lisätietoa. Kirja avaa sinulle konkreettisesti sitä, 
miten merkityksellistä on panostaa kehitysyhteistyö-
hön. Kirjassa on vammaisten omakohtaisia tarinoita 
ja Charlotta Bouchtin ottamia valokuvia heistä ja 
heidän elinympäristöstään. 

Dumell, Matts Olle Werner, Abborrens aftonbön 
(7000 €) 

En tv-dokumentär om utarmningen av fiskebestån-
den och det tynande kustfisket i Finland och Öster-
sjön.  Under de senaste tjugo åren har fiskarterna i 
Finlands kustområden och hela Östersjön utarmats i 
en utsträckning som skulle ha utlöst storlarm om 
problemet hade gällt skogs- eller strandområden. 

Eerolainen, Leena Elina, Japanilaisen elokuvan 
historia (4000 €) 

Kirjassani kerron alussa elokuvasta taidemuotona 
Japanissa, sen kultakausista ja sodanaikaisesta eloku-
vasta. Pääpaino on kuitenkin 1960- ja 70-lukujen 
jälkeisellä elokuvahistorialla: nouvelle vague ja nuori-
soelokuvat, genreleffat, tuotantojärjestelmän romah-
taminen ja lopulta mitä elokuvalle tapahtui 90-luvun 
lamakaudella. Käsittelen elokuvateollisuutta, rahoi-
tusta, studioita, ohjaajia ja genrejä, tarjoten kattavan 
katsauksen japanilaisen elokuvan värikkääseen ja 
mielenkiintoiseen historiaan. 

Hannula, Milla Kyllikki, Jälleenrakentajien maa: 
Karjalan tasavallan ja Karjalankannaksen identiteetit  
(2500 €) 

Yleinen tietokirjamme kuvaa ja analysoi Karjalan 
tasavallan ja Karjalankannaksen alueidentiteetin kehi-
tystä ja nykytilaa. 

Hautala, Marko Antero, Omin voimin - Algoth 
Untolan vakaumuksellinen elämä (10000 €) 
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Algoth Untola ei syntynyt kirjailijaksi; hän eli elämän 
josta syntyi kolme kirjailijaa: Maiju Lassila, Irmari 
Rantamala ja J. I. Vatanen. Paitsi kirjailija Untola oli 
myös valveutunut kansalaisaktivisti. "Omin voimin - 
Algoth Untolan vakaumuksellinen elämä" on en-
simmäinen vakavasti otettava yritys kokonaisvaltai-
seksi ja perusteelliseksi Untola-elämäkerraksi. Tar-
kastelemalla mahdollisimman monipuolisesti Unto-
lan elämänvaiheita ja valintoja teos pyrkii paljasta-
maan ihmisen myyttien takana.     

Hintsala, Meri-Anna Elina, Käsikirja vanhoillisles-
tadiolaisuudesta (1600 €) 

Käsikirja vanhoillislestadiolaisuudesta valottaa kirkon 
suurinta herätysliikettä pintaa syvemmältä. Kirja on 
yleistajuinen teos, joka antaa välineitä jäsentää ja 
käsitteellistää vanhoillislestadiolaista todellisuutta 
osana nyky-yhteiskuntaa ja uskonnollista mediakes-
kustelua. Kirjan ajatuksena on luoda kuvaa perinne-
liikkeestä modernin edessä helppotajuisesti, mutta 
argumentoiden. Kirjan teemat kulkevat opillisista 
keskusteluista ihmisoikeuksiin ja liikkeen medioista 
sosiaaliseen mediaan. 

Hintsanen, Jari Kalevi, Taekwondo - jalan ja käden 
tie (työnimi) (1300 €) 

Kirjan "Taekwondo – jalan ja käden tie" (työnimi) 
tarkoituksena on esitellä monipuolisesti korealaisen 
kamppailulajin, taekwondon, historiaa, lajin olemusta 
ja filosofiaa. Taekwondosta ei ole maassamme ai-
emmin julkaistu kokonaisvaltaista teosta suomenkie-
lellä, joten teos tulee olemaan omalla sarallaan en-
simmäinen kattava teos tästä lajista ja sen historiasta. 
Tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen, suomenkieli-
nen taekwondoa käsittelevä kirja suomalaiselle har-
rastajakunnalle. Teoksessa tuodaan esille myös taek-
wondon henkiset ja kasvatukselliset aspektit. Julkais-
tava teos pyrkii omalta osaltaan lisäämään taekwon-
doseuroissa toimivien valmentajien ja ohjaajien tie-
tämystä. Pääasiallisen kohdeyleisön lisäksi kirja tulee 
puhuttelemaan myös esimerkiksi Korean historiasta 
ja kulttuurista kiinnostuneita lukijoita. 

Häkkinen, Leena Irene, Kanteleen kielin (2000 €) 

Kanteleen kielin -kirja ja 17-osainen radio-sarja ker-
too kantelekansoista, niiden soittimista, historiasta ja 
nykypäivästä. Kanteletta soitetaan Suomen lisäksi 
myös muualla Koilis-Euroopassa ja Länsi-Siperiassa. 
Tämä soitin on monen kansan identiteetin vahva 
symboli. Hankeen työryhmä, eli Timo Väänänen, 
Kari Dahlblom, Leena Häkkinen ja Matti Kontio, on 
tehnyt useita kenttämatkoja ja haastatellut lukuisan 
määrän ihmisiä julkaisuja varten. 

Jokisalo, Jouko, Oikeistopopulismi Euroopassa 
2000-luvun alussa (4000 €) 

Oikeistopopulismi Euroopassa 2000-luvun alussa -
teoksessa analysoidaan oikeistopopulismin poliittista 
roolia ja siihen liittyviä kysymyksiä: Onko oikeisto-
populismin poliittisen merkityksen kasvu trendi, joka 
vaarantaa länsimaisen demokratian?  Onko oikeisto-
populismin vaikutusvallan kasvu pysyvä vai onko se 
ohimenevä protestiäänestäjien ilmiö? Mitkä ovat 
oikeistopopulismin kasvavan vaalimenestyksen ja 
yhteiskunnallisen vaikutuksen taustalla olevat syyt? 
Toinen keskeinen kysymys on oikeistopopulismin ja 
rasismin välinen yhteys? Onko oikeistopopulismin 
nousu ennen kaikkea syynä siihen, että rasismista 
tullut jopa eri maiden virallista poliittista kulttuuria? 
Miten oikeistopopulismi ja Itä-Euroopan maiden 
romanivastaisuus ja antisemitismi ovat sidoksissa 
toisiinsa? Entä läntisessä Euroopassa islamofobian ja 
rasistisen maahanmuuttajavastaisuuden yhteys oikeis-
topopulististen puolueiden kasvavaan yhteiskunnalli-
seen vaikutukseen? 

Järvinen, Katriina, Vanhemman vallassa -kirjan 
kirjoittaminen (10000 €) 

Kirjan idea nousee siitä tosiasiasta, että ihminen ei 
saa valita vanhempiaan. Osa lapsista syntyy perhei-
siin, joissa ei ole hyvä kasvaa. Tämä myönnetään 
lapsen ollessa pieni, mutta aikuistuessa siitä ei saisi 
enää puhua. Osa vanhemmista jatkaa kuitenkin sie-
tämätöntä käyttäytymistään myös aikuisia lapsia koh-
taan. Vanhempien henkinen väkivalta on edelleen 
yhteiskuntamme suuri tabu. Kirjassa haastateltavat 
kertovat millaista piinaa suhde vanhempiin vielä 
aikuisuudessa aiheuttaa.  

Kauppala, Pekka Jalmari, Jälleenrakentajien maa: 
Karjalan tasavallan ja Karjalankannaksen identiteetit  
(2500 €) 

Tietokirjamme kuvaa ja analysoi Karjalan tasavallan 
ja Karjalankannaksen alueidentiteetin kehitystä ja 
nykytilaa. 

Kontio, Matti Heikki, Kanteleen kielin, audio ja 
video (2000 €) 

Kanteleen kielin -kirja, iBooks-versio ja 17-osainen 
radio-sarja kertoo kantelekansoista, niiden soittimis-
ta, historiasta ja nykypäivästä. Kanteletta soitetaan 
Suomen lisäksi myös muualla Koilis-Euroopassa ja 
Länsi-Siperiassa. Tämä soitin on monen kansan 
identiteetin vahva symboli. Hankkeen työryhmä, eli 
Timo Väänänen, Kari Dahlblom, Leena Häkkinen ja 
Matti Kontio, on tehnyt useita kenttämatkoja ja 
haastatellut lukuisan määrän ihmisiä julkaisuja varten. 

Korpela, Salla Kaarina, Asuminen 2.0 (10000 €) 

Tietokirja Asuminen 2.0 käsittelee asumisen tulevai-
suuden haasteita ja mahdollisuuksia. Väestö ikääntyy 
ja monikulttuuristuu, perherakenne ja työn tekemi-
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sen tavat muuttuvat ja ilmastonmuutos pakottaa 
vähentämään energiankulutusta ja kaikesta tästä seu-
raa muutoksia asumisen ja arjen järjestelyihin. Voisi-
ko tulevaisuuden asuminen tukea ihmisten henkistä 
ja sosiaalista hyvinvointia? Miten asukkaiden vaiku-
tusmahdollisuuksia voidaan parantaa? Voisiko ker-
rostalo olla kuin kylä? 

Kuuskorpi, Taina Kaarina, Psykologiset testit ja 
testaaminen Suomessa (3000 €) 

Teos on yleistajuinen ja testien käytön asiantunte-
mukseen perustuva tietokirja psykologisista testeistä 
ja testaamisesta. Kirja on suunnattu suurelle yleisölle, 
mutta tarjoaa relevanttia tietoainesta myös alan asian-
tuntijoille. Kansantajuinen tiedonjako aiheesta on 
tärkeää sekä yhä lisääntyvän testaamisen vuoksi että 
testattavien oikeusturvan näkökulmasta. Kirja on 
suunnattu psykologiseen testaamiseen osallistuville: 
testattaville, testaajille, testausten tilaajille sekä muille 
asianosaisille. 

Leppänen, Airi Tuulikki, Kansalaisten Venäjä  
(4000 €) 

Tietokirjahankkeeni käsittelee Venäjän kansalaisyh-
teiskunnan tämänhetkistä tilaa ihmisoikeusliikkeen 
näkökulmasta käyttäen pohjana liki 20 vuoden aikana 
taiheesta tekemiäni juttuja sekä uusinta tutkimus- ja 
muuta tietoa. Millainen on kansalaisyhteiskunnan ja 
ihmisoikeusjärjestöjen tila ohjatun demokratia dokt-
riinin paineessa? Mitä asioita ajavat ja miten toimivat 
uudet kansaliikkeet? Mitä Venäjällä tapahtuu kansa-
laistasolla joulukuun 2011 duuman vaalien jälkeen?  

Leppänen, Risto Samuli, Käsikirja vanhoillislesta-
diolaisuudesta (1600 €) 

Vanhoillislestadiolainen herätysliike on ollut viime 
vuosina erityisen paljon esillä julkisuudessa. Hank-
keen tavoitteena on tuottaa tietokirjamainen, yleista-
juinen teos, joka antaa välineitä jäsentää vanhoillis-
lestadiolaista todellisuutta osana nyky-yhteiskuntaa ja 
uskonnollista mediakeskustelua. Kirjan aiheet kos-
kettelevat mediassa esillä olleita teemoja taustoittaen 
niitä. Kirja luo kuvaa perinneliikkeestä modernin 
edessä helppotajuisesti, mutta tieteellisesti argumen-
toiden. 

Meltti, Sonia Margot, Lapsen etu ensin (työnimi) - 
dokumentti yksin Suomeen tulleista pakolaislapsista 
(4500 €) 

Dokumenttielokuva Suomeen yksin tulleista turva-
paikanhakijalapsista. 

Mikkonen, Ira Kanerva, Meteoritkrater 63 N Sö-
derfjärden - en populärvetenskaplig resa i tid och 
rum  (3000 €) 

Meteoritkrater 63 N Söderfjärden - en populärveten-
skaplig resa i tid och rum  är arbetsnamnet på detta 
bokprojekt med text av Matts Andersén och illustra-
tioner av Ira Mikkonen.  Målet är att resultat från 
aktuell forskning skall bli en populärvetenskaplig 
bok om Söderfjärdens historia och framtid, en bok 
med ett globalt perspektiv på kratern under mer än 
520 miljoner år. Söderfjärden utanför Vasa är idag 
Finlands vackraste meteoritkrater och en av jordens 
182 kratrar. 

Nenonen, Heikki Johannes, Käsikirja vanhoillis-
lestadiolaisuudesta (1600 €) 

Vanhoillislestadiolainen herätysliike on ollut viime 
vuosina erityisen paljon esillä julkisuudessa. Hank-
keen tavoitteena on tuottaa tietokirjamainen, yleista-
juinen teos, joka antaa välineitä jäsentää vanhoillis-
lestadiolaista todellisuutta osana nyky-yhteiskuntaa ja 
uskonnollista mediakeskustelua. Kirjan aiheet kos-
kettelevat mediassa esillä olleita teemoja taustoittaen 
niitä. Kirja luo kuvaa perinneliikkeestä modernin 
edessä helppotajuisesti, mutta tieteellisesti argumen-
toiden. 

Niemi, Seija Astrid, Pohjoinen jäämeri, tutkimus-
matkailija A. E. Nordenskiöld kertoo (4000 €) 

Pohjoinen jäämeri, tutkimusmatkailija Adolf Erik 
Nordenskiöld kertoo on lasten ja nuorten tietokirja, 
joka kuvaa Pohjoisen jäämeren olosuhteita, eläin- ja 
kasvikuntaa, mineraaleja, pinnanmuodostusta ja his-
toriaa Nordenskiöldin kokemusten ja näkemysten 
kautta. Kirja kertoo myös alueen herkästä ympäris-
töstä ja luonnossa tapahtuneista muutoksista. Tavoi-
te on saada lukija ymmärtämään jokaisen ihmisen 
mahdollisuudesta ottaa vastuu luonnon hyvinvoin-
nista.  

Niipola, Jani Oskari, Pelisukupolvi, suomalaisen 
peliteollisuuden menestystarina (1600 €) 

Pelisukupolvi - suomalaisen pelibisneksen menestys-
tarina Max Paynestä Angry Birdsiin.  Suomi on rei-
lussa kymmenessä vuodessa noussut yhdeksi maail-
man merkittävimmistä peliteollisuuden keskittymistä. 
Teos kertoo suomalaisen pelialan menestystarinan 
taustat ja salaisuudet hittipeleistä pahimpiin virhei-
siin. Puheenvuoro on nyt pelien tekijöillä, sillä he 
ovat Pelisukupolvi ja tämä on heidän tarinansa. 

Palmén, Philip Joachim, Artbio (2000 €) 

Artbio.fi är ett projekt för att göra de finländska 
konstnärerna bekanta för en bredare publik. Den 
består av en internetsajt med 3-4 minuter långa vi-
deoklipp, där konstnärer berättar om sig själv och 
sitt arbete på ett subjektivt sätt. Videofilmerna kan 
också ses som ett sätt att marknadsföra konstnärer, 
deras arbeten samt kommande utställningar. Sajten 
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Artbio.fi skall endast innehålla videon på konstnärer 
samt ge möjlighet till kommentering samt diskussion 
kring videoklippen. 

Pohjonen, Juha Sakari, Molotovin mutkat - 
Kamppailu Suomen rajoista talvisodan jälkeen (4000 
€) 

Rajankäynti 1940: Uusien rajapyykkien kallis hinta.  
Teos kuvaa Suomen ja Neuvostoliiton välistä rajan-
käyntiä maaliskuulta 1940 marraskuuhun 1940 sekä 
siihen liittyviä henkisiä ja fyysisiä menetyksiä. Vaikka 
Suomi oli tämän rajankäynnin aluekiistojen ehdoton 
voittaja, oli hinta kallis. Rajaa vedettiin ja vartioitiin 
vartijoiden hengen uhalla, siviillejä ja sotilaita katosi 
tahallaan ja tahtomattaan jonnekin itään koskaan 
palaamatta. Se oli EU:n nykyisen koillisen rajan hin-
ta. 

Porvali, Mikko Pietari, Kirja tiedemiesten osallis-
tumisesta jatkosodan tiedustelu- ja vakoilutoimintaan 
(2500 €) 

Suomalaisten tiedemiesten osallistumista jatkosodan 
tiedustelu- ja vakoilusodankäyntiin kuvaava tietoteos. 

Puurtinen, Toni Juhani, Valkokankaan hehku - 
suomalaisen elokuvateattereiden ja elokuvissa käyn-
nin historia (3000 €) 

Valkokankaan hehku -dokumentissa suomalaisia 
elokuvateattereita käsitellään mielenmaisemina. Kyse 
on siis siitä, minkälaisia tunteita ja merkityksiä eloku-
vateattereihin ja elokuvissa käymiseen on liitetty 
Suomessa eri aikoina. 

Pykälä, Jarmo Juhani, Aseketju  (4000 €) 

Kirja nimeltä ”Aseketju” kertoo aseteollisuudesta ja 
aseviennistä 2000-luvun Suomessa. Se on ensimmäi-
nen suomenkielinen alaa laajasti käsittelevä tietokirja, 
joka tarjoaa kattavat perustiedot asekaupasta ja sen 
haasteista globaalilla aikakaudella. Se on tarkoitettu 
päättäjille, toimittajille sekä rauhan- ja kansainvälisen 
politiikan opiskelijoille. Teos avaa tutkivan journa-
lismin keinoin viime vuosina julkisuudessa olleita 
tapauksia myös suurelle yleisölle. 

Pölkki, Miika Matias, Mitä miten zen -tietokirjan 
kirjoittaminen  (3500 €) 

Kun kerran tässä maailmassa vain nukutaan, uneksi-
taan ja kuollaan, minän ja muiden harhojen pauloissa 
rypevä ihminen tarvitsee ravistelevan kohtaamisen 
hätkähtääkseen hereille. Mitä miten zen selvittää 
zenin historiallis-kulttuurisen ympäristön erityispiir-
teet ja näyttää havainnollisten esimerkkien välityksel-
lä, miten 500-luvun Kiinasta alkunsa saanut mullista-
va oivallusstrategia on elävöittävän keskinäisyhtey-
den toteuttamista.    

Rajala, Pertti Johannes, Selkokielinen tietokirja 
maailman uskonnoista (5000 €) 

Selkokielinen tietokirja suurista maailmaan uskon-
noista ja uususkonnoista sekä elämäkatsomuksista, 
jotka eivät usko jumaliin eivätkä uskontoihin. 

Ranta, Pertti Olavi, Tietokirja "Suomen kaupunki-
kasvio" (3000 €) 

Kaupunkiluonto on suurimmalle osalle suomalaisista 
lähiluontoa. Etenkin kaupunkien kasvisto on monila-
jista, historialtaan kiinnostavaa ja olennaista ekologi-
sesta lukutaidon kannalta. Suomen kaupunkikasvio 
on löytöretki lähiluontoon - asfaltin rakoihin, jouto-
maille, puistoihin ja kaupunkimetsiin. Kirja on myös 
johdatus kaupunkiekologiaan, joka selvittää ihmisen 
ja muiden kaupunkilaisten yhteiseloa urbaanissa 
ympäristössä. Suomen kaupunkikasvio on yleistajui-
nen runsaasti kuvitettu tietokirja.  

Rehnström, Henri Waltter, Valkokankaan hehku - 
suomalaisten elokuvateatterien ja elokuvissa käymi-
sen histo (3000 €) 

Valkokankaan hehku on dokumenttielokuva, jossa 
tarkastellaan elokuvateattereita ja niihin liittyviä kat-
somiskokemuksia. Kyseessä on kuvallinen essee, 
jossa ääneen pääsevät niin asiantuntijat kuin tavalliset 
katsojatkin. Dokumentti on tunteellinen sukellus 
monille rakkaan ilmaisumuodon maailmaan.  

Räsänen, Esa Petri, Talous ja demokratia -teeman 
toimittaminen niin & näin -lehteen (3000 €) 

niin & näin -lehden teemanumero ”Talous ja demo-
kratia” avaa talouskeskustelua filosofiseen suuntaan 
tarjoamalla foorumin maamme johtaville talouden 
filosofisista perusteista kiinnostuneille asiantuntijoil-
le. Tarkoituksena on edistää talouden käsitteellisiä, 
teoreettisia ja yleisiä yhteiskunnallisia ehtoja käsitte-
levän katsantokannan kehittymistä sekä tieteellisessä 
tutkimuksessa eri aloilla että julkisessa keskustelussa 
laajemminkin.  

Räsänen, Raisa Desiree, Radiodokumentin "Mitä 
sydän on täynnä, sitä suu puhuu" toteuttamiseen 
(1000 €) 

Puhe ja harkinta kulkevat nykyään eri suuntiin sosi-
aalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla. Itseilmaisu 
on noussut tähtiin samalla kun itsekritiikki on vajon-
nut ojan pohjalle, kun uhkaavat, rasistiset ja syrjivät 
puheet ja kirjoitukset leviävät kulovalkean lailla. Ra-
diodokumentti "Mitä sydän on täynnä, sitä suu pu-
huu" kertoo ennakkoluuloistamme ja peloistamme, 
mutta myös siitä, miten erilaisuuden kohtaaminen 
voi muuttaa käsityksiämme. 

Sellman, Jaana Liisa, Puheterapia-kirja (4000 €) 
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Puheterapia-kirja on käytännönläheinen tietokirja, 
jossa kuvataan sitä, miten puheterapeutit työskente-
levät ja miten puheterapeutin asiakkaat toimivat 
puheterapiatilanteissa. Puheterapiavuorovaikutusta 
lähestytään perinteisen kommunikaation häiriöihin 
keskittyvän lähestymistavan sijaan vuorovaikutusnä-
kökulmasta. Puheen ja kielen häiriöiden sijasta kes-
kiössä ovat puheterapiaprosessi, puheterapeuttinen 
toiminta ja terapian yhteistyöluonne. Kirja perustuu 
laadullisiin vuorovaikutustutkimuksiin. 

Sonck, Fredrik, Ny Tid: Finlandsbilden i litteratu-
ren i Sverige (3000 €) 

För utgivandet av ett temanummer i Ny Tid hösten 
2012 om hur Finland presenteras i litteraturen i Sve-
rige.  

Sourander, Christian Carl, Yggdrasil  (1000 €) 

Yggdrasil är en webbportal som fungerar som ett 
samlande forum för samnordisk medborgaraktivism. 
Yggdrasil länkar, sammanfattar och för fram de idéer 
om nordiskt samarbete som finns på webben om 
kultur, politik och ekonomi samt erbjuder ett virtu-
ellt medborgarforum för diskussion om och kring 
dessa idéer. Ytterligare har portalen ambitionen att 
fungera som en kanal för webbaserad medborgarak-
tivism genom att främja virtuella medborgaradresser 
i frågor om nordiskt samarbete.  

Särkiniemi, Seppo Antero, Käsikirja vanhoillisles-
tadiolaisuudesta (1600 €) 

Vanhoillislestadiolainen herätysliike on ollut viime 
vuosina erityisen paljon esillä julkisuudessa. Hank-
keen tavoitteena on tuottaa tietokirjamainen, yleista-
juinen teos, joka antaa välineitä jäsentää vanhoillis-
lestadiolaista todellisuutta osana nyky-yhteiskuntaa ja 
uskonnollista mediakeskustelua. Kirjan aiheet kos-
kettelevat mediassa esillä olleita teemoja taustoittaen 
niitä. Kirja luo kuvaa perinneliikkeestä modernin 
edessä helppotajuisesti, mutta tieteellisesti argumen-
toiden. 

Tervo, Jouni Jaakko, Tietokirja kuvataiteilija Osmo 
Rauhasta (1600 €) 

Henkilökuva kuvataiteilija ja luomuviljelijä Osmo 
Rauhalasta, suomalaisen taide-elämän toisinajatteli-
jasta ja oman tiensä kulkijasta. 

Tuikka, Timo Juhani, Kansan valtiaat: Suomen 
demokratian lyhyt historia (10000 €) 

Suomen demokratian lyhyt historia kertoo kansan-
valtamme menneisyyden avulla, miten sen nykytilaan 
ollaan tultu. Kirjassa kuljetaan demokratiamme ki-
vikkoinen tie ensimmäisistä eduskuntavaaleista nyky-
aikaan.  Suomen demokratian lyhyt historiaa esittelee 
kansamme valtiaat Urho Kekkosesta Jyrki Kataiseen. 

Kirja kertoo kansanvaltamme erityispiirteistä, demo-
kratiamme menestystarinasta ja likaisimmista pelu-
reista ytimekkäästi. Kirjan avoimena tavoitteena on 
herättää keskustelua demokratiamme nykytilasta ja 
tulevaisuuden mahdollisuuksista. 

Tykkyläinen, Tuula Irene, Puheterapiaa käsittelevä 
tietokirjahanke (4000 €) 

 Puheterapia-kirja on käytännönläheinen tietokirja, 
jossa kuvataan sitä, miten puheterapeutit työskente-
levät ja miten puheterapeutin asiakkaat toimivat 
puheterapiatilanteissa. Puheterapiavuorovaikutusta 
lähestytään perinteisen kommunikaation häiriöihin 
keskittyvän lähestymistavan sijaan vuorovaikutusnä-
kökulmasta. Puheen ja kielen häiriöiden sijasta kes-
kiössä ovat puheterapiaprosessi, puheterapeuttinen 
toiminta ja terapian yhteistyöluonne. Kirja perustuu 
laadullisiin vuorovaikutustutkimuksiin. 

Varilo, Sari Kristiina, Kehruukirja (3000 €) 

Kehruu on noussut muodikkaaksi trendiksi ympäri 
maailmaa. Se on nyt rantautunut Suomeen ja suo-
menkielistä kehruukirjaa kaivataan kovasti. Koska 
kehruukirjassa käsitellään kehräämisen lisäksi  laajasti 
myös kehruun kulttuurihistoriallista puolta , sen 
kohderyhminä ovat kaikki kehruun perinteestä ja 
kulttuurihistoriasta kiinnostuneet, samoin kuin teks-
tiilialan opikelijat sekä kehruun vanhat ja uudet har-
rastajat aloittelijoista kokeneisiin osaajiin asti. Oleel-
lista on myös runsas, kaunis kuvitus. 

Vatanen, Arvo Sulo Antero, Pohjoinen Jäämeri, 
tutkimusmatkailija A.E.Nordenskiöld kertoo -lasten 
tietokirja (2000 €) 

Lisensiaatti, tietokirjailija Seija Niemen 
A.E.Nordenskiöld -tohtorinväitöskirjan tekstiin 
pohjautuva lasten ja nuorten tietokirja. Tekstiä Nie-
men kuvien lisäksi visualisoi graafikko, tietokirjalija 
Arvo Vatasen Jäämeri-valokuvat, anekdoottikuvat, 
sekä taitto. Kirja vastaa käsitettä kuvitettu tietokirja. 

Wenman, Lena Maria, Mediakurs för teckensprå-
kiga - grunder och produktion av video för internet 
(1000 €) 

Grundkurs om videoproduktion för websidor till 
teckenspråkiga personer i Nyland och Österbotten. 
Döva får introduktion och övning att göra egna 
video för webben.  

Virtanen, Hannu Antero, Jokaisella on oikeus lu-
kea, YK:n lukutaitopäivän tapahtumat (5000 €) 

Jokaisella on oikeus lukea, YK:n lukutaitopäivään 
liittyvä info- ja koulutustapahtuma Helsingissä vuo-
sina 2012 ja 2013. 

Vuorenpää, Joona Miikael, Prätkämies - Mootto-
ripyörät menopeleinä ja intohimona (3000 €) 
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Prätkämies - Moottoripyörät menopeleinä ja intohi-
mona  Prätkämies on ensimmäinen laaja suomenkie-
linen tietokirja moottoripyörien maailmasta ja harras-
tamisesta Suomessa. Se sopii kaikille moottoripyöräi-
lystä kiinnostuneille ikään ja sukupuoleen katsomat-
ta. Kirjassa kuvataan moottoripyörätyyppien eroja, 
brändejä, ajovarusteita, ajotekniikoita sekä pyörän 
hoitoa ja huoltoa. Tarinat suomalaisista kaikkien 
aikojen prätkämiehistä eivät jää teoksessa huomiotta. 
Kirjassa on satoja upeita kuvia. 

Väänänen, Timo Olavi, Kanteleen kielin (2000 €) 

Kanteleen kielin -kirja ja 17-osainen radio-sarja ker-
too kantelekansoista, niiden soittimista, historiasta ja 
nykypäivästä. Kanteletta soitetaan Suomen lisäksi 
myös muualla Koillis-Euroopassa ja Länsi-Siperiassa. 
Tämä soitin on monen kansan identiteetin vahva 
symboli. Hankeen työryhmä, eli Timo Väänänen, 
Kari Dahlblom, Leena Häkkinen ja Matti Kontio, on 
tehnyt useita kenttämatkoja ja haastatellut lukuisan 
määrän ihmisiä julkaisuja varten. 

 

*  *  *  *  *  * 

Kirjastojen ostotukijärjestelmä 
Kirjastojen ostotukijärjestelmä on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain kuntien kirjastoille myöntä-
mä ostotuki. Ostotuen piiriin kuuluvat kaikki Suomen kunnat Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta. 
Kirjastot saavat ostotukilistat, joihin on koottu vähälevikkisinä pidettäviä, laadukkaiksi katsottuja nimik-
keitä, jotka ovat pääsääntöisesti ilmestyneet edellisenä vuonna ja joita kirjastot voivat tilata tukisummalla. 

Kirjaston ostotuki on kirjallisuuden tukimuoto. Nimikkeiden formaatti voi olla muu kuin painettu kirja, 
kuten viittomakielinen kirjallisuus tai äänikirjat, mutta kyse on nimenomaan kirjallisuudesta. Oppikirjat, 
sanakirjat ja tieteelliset tutkimukset ovat tukimuodon ulkopuolella.  

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle ostotukilistan tieto-
kirjoista ja valtion kirjallisuustoimikunta kaunokirjallisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksy-
mä vuoden 2012 ostotukilista julkaistaan BTJ-kirjastopalvelun verkkosivuilla. 

 
Lisätietoa kirjastojen ostotuesta www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/rahoitus/ostotuki/index.html 

BTJ-kirjastopalvelun verkkosivut: www.btj.fi/btj-yrityksena/btjratkaisu-on-tiedossamme/ostotukikirjat/ 
 

*  *  *  *  *  * 

Neuvottelukunnan asiantuntijatoiminta 

Seminaarit 
Neuvottelukunta järjestää seminaareja ja muista ta-
pahtumia, jotka käsittelevät tiedonjulkistamiseen 
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Tilaisuudet koh-
dennetaan asiantuntijayleisölle. Neuvottelukunta 
järjestää myös laajemmalle yleisölle tarkoitettuja ta-
pahtumia. Mikäli tarkoituksenmukaista, tapahtumat 
järjestetään muiden yleisötapahtumien, kuten tiede- 
ja kirjamessut, yhteyteen. 

Neuvottelukunnan järjestämien tapahtumien tar-
kemmat ohjelmatiedot ja esitykset pyritään pääsään-
töisesti julkaisemaan neuvottelukunnan verkkosivuil-
la.1 

                                                      
1 www.tjnk.fi  

TIETOKIRJA.FI 

TIETOKIRJA.FI-tapahtuma2 on tietokirjallisuudelle 
oma tapahtuma, jossa tietokirjallisuuden koko kirjo, 
lukijat ja tietokirjailijat kohtaavat. 

Kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI-tapahtuma järjes-
tettiin Tieteiden talolla 25.-26.8.2011.  

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Tietokirjallisuu-
den edistämiskeskus, FILI - Suomen kirjallisuuden 
tiedotuskeskus, Suomen Kirjasäätiön tietokirjarahas-
to, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen tiedekus-
tantajien liitto ry, Suomen tietokirjailijat ry, tiedon-

                                                      
2 www.tietokirja.fi/   
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julkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain 
valtuuskunta. 

Turun tiede- ja kirjamessut 2011 

Neuvottelukunta on yksi Turun kirjamessujen perus-
tajayhteisöistä ja osallistuu vuosittain tapahtumaan 
omalla osastollaan ja ohjelmallaan. Messuille on tuo-
tettu myös oheisohjelmaa yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa.  

Vuonna 2011 messuilla järjestettiin asiantuntijasemi-
naari Tiedeviestintä 2.0.  

Neuvottelukunnan pääsihteeri on kirjamessujen 
päätoimikunnan jäsen. Vuonna 2011 pääsihteeri 
Kettunen valittiin päätoimikunnan puheenjohtajaksi. 

Helsingin kirjamessut 2011 

Yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja 
Tieteen päivien  kanssa järjestettiin seminaari ”Näki-
jä, kokija, kirjoittaja” 28.10.2011. 

Etiikan päivä 2011: Tiedon hyvä käyttö 

Ensimmäinen Etiikan päivä 16.11.2011 keräsi Tietei-
den talolle 135 eri alojen asiantuntijaa kuulemaan ja 
keskustelemaan tieteellisen tiedon käytöstä luotetta-
vuuden, uskottavuuden, hyvien käytäntöjen sekä 
yhteiskunnallisen käytön näkökulmista. Seminaarin 
järjestivät Tutkimuseettinen neuvottelukunta, tiedon-
julkistamisen neuvottelukunta ja Valtakunnallinen 
sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 
ETENE.1. 

Neuvottelukunta järjesti oman aamupäiväsessionsa 
aiheena ”Tiedeviestinnän triple-helix. Tutkijan viesti 
tutkimuksen, asiantuntijuuden ja elinkeinoelämän 
kehyksissä.” 

Kansainvälinen toiminta 

Tiede yhteiskunnassa ja EU:n tutkimuksen pui-
teohjelma 

Tutkimuksen 7. puiteohjelmassa (2007 - 2013) tie-
teen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta tukevaa eri-
tyisohjelmaa nimitetään Tiede yhteiskunnassa  
-ohjelmaksi. Neuvottelukunnan pääsihteeri jatkaa 
Suomen Akatemian tukiryhmän jäsenenä ja toimii 
erityisohjelman toisena kansallisena yhteyshenkilönä 
(SiS NCP).  

                                                      
1 www.etiikanpaiva.fi/aiemmat_etiikan_paivat/2011  

EU-rahoitteiset hankkeet 

Neuvottelukunta osallistui yhteistyöverkoston toi-
mintaan, joka saa rahoituksensa tutkimuksen 7. pui-
teohjelman Tiede yhteiskunnassa -erityisohjelmasta.  

EuroSiS2.0-hankkeessa neuvottelukunnan pääsihtee-
ri toimi työpaketin Mobilization vetäjänä.  

Verkoston yhteistoiminta jatkuu puiteohjelmakauden 
eli vuoden 2013 loppuun EU-rahoitteisena SiS.net-
hankkeena (1.11.2011 - 31.12.2013). Pääsihteeri jat-
kaa työpaketin Mobilization vetäjänä. 

Vision: Science for society 

EuroSiS2.0-hanke järjesti yhteistyössä neuvottelu-
kunnan kanssa kaksipäiväisen kansainvälisen semi-
naarin 26. - 27.9.2011. Seminaari ensimmäinen päivä 
järjestettiin EUCYS 2011 -tapahtuman2 yhteydessä ja 
keskittyi tiedeopetukseen. Toisena päivänä keskityt-
tiin vastuulliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan3.  

WCSJ - World Conference of Science Journalists 

Tiedetoimittajain maailmanliiton konferenssi Science 
journalism. Critical questioning in the public sphere, järjeste-
tään Helsingissä kesäkuussa 20134. 

Pääsihteeri Kettunen kutsuttiin tiedetoimittajien 
maailmaliiton konferenssin, WCSJ2013, järjestely-
toimikunnan varapuheenjohtajaksi 2011 – 2013. 
Kettunen toimii myös konferenssin sponsoritoimi-
kunnassa. Neuvottelukunnan jäsen, professori  Erkki 
Karvonen on konferenssin ohjelmatoimikunnan 
varapuheenjohtaja. 

Addeto - Tutkimusta ja tietoa Ruotsista ja Suo-
mesta 

Nettiportaali Addeto5 tarjoaa tietoa ja erityisesti hu-
manististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimustuloksia 
Suomesta ja Ruotsista. Sivusto sisältää digitalisoituja 
versioita aiemmin julkaistuista keskeisistä kirjoista ja 
artikkeleista ja uutisia kulttuurista, taloudesta ja yh-
teiskunnasta. Lisäksi sivustolle on koottu haastatte-
luista, seminaareista ja reportaaseista tehtyjä videotal-
lenteita.  

Pääsihteeri Kettunen on Addeton ohjausryhmän 
varapuheenjohtaja. 

                                                      
2 eucys2011.tek.fi/  
3 www.tsv.fi/SiSnet_Forum_2011/  
4 wcsj2013.org/  
5 www.addeto.com/fi/  
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Muu kansainvälinen toiminta 

Neuvottelukunta tukee toiminnallaan Suomen 
UNESCO-toiminnan linjauksia1. 

Kansallinen tiedeviestinnän toimen-
pideohjelma 
Neuvottelukunta teki esityksen opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle kansallisen tiedeviestinnän toimenpide-
ohjelman laatimisesta. Vastauksessaan ministeriö 
totesi toimenpideohjelman laatimisen olevan tärkeä 
ja ajankohtainen asia ja katsoi, että laajapohjaisena 
asiantuntijaelimenä neuvottelukunta tekisi esityksen 
ja luovuttaisi sen ministeriölle.  

Työryhmän tehtävänä on laatia esitys tiedeviestinnän 
toimenpidesuunnitelmasta neuvottelukunnan hyväk-
syttäväksi. Toimenpideohjelma luovutetaan ministe-
riölle vuonna 2012. 

Yhteistyö eettisten neuvottelukuntien 
kanssa 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta osallistui aktii-
visesti kansallisten eettisten neuvottelukuntien yh-
teistyöverkon2 toimintaan. Yhteistyö vahvistaa suo-
malaista tutkimusetiikan kenttää, sillä tiedonjulkista-
misen etiikka (infoetiikka) on osa tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunnan kiinnostuksen kohteita ja vastuu-
alueita. Esimerkiksi tiedon luotettavuuteen ja tiedon 
hyödyntämiseen liittyvät kysymykset ovat osa hyvän 
tiedonjulkistamisen käytäntöjä. 

Suomen tieteen ja teknologian tieto-
palvelu Research.fi  
Neuvottelukunta koordinoi Suomen tieteen ja tekno-
logian verkkotietopalvelua, www.research.fi. Ope-
tusministeriö asetti 19.4.2010 Research.fi-
yhteistyöryhmän ja kutsui pääsihteeri Kettusen sen 
puheenjohtajaksi. Yhteistyöryhmä esitti opetus- ja 
kulttuuriministeriölle 2011, että Suomen tieteen ja 
teknologian tietopalvelu Research.fi:n sisältöä ja 
teknistä toteutusta uudistetaan seuraavasti: Uudistet-
tu palvelu kuvaa suomalaisen koulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmää (KTI) ja kokoaa yhteen näi-
den alojen keskeisen indikaattoritiedon. Uusimistyön 
yhteydessä palvelu siirretään toimimaan Tieteellisten 

                                                      
1 Suomen Unesco – järjestölinjaus (2010-2012). Enemmän 
kuin osiensa summa. OKM 2011:19. Ladattavissa: 
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/unesco.html?lang
=fi  
2 Lisätietoa kansallisista tutkimuseettisistä neuvottelukun-
nista www.research.fi/nakokulmia/tutkimusetiikka  

seurain valtuuskunnassa ja päätoimittajuus osoitetaan 
tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalle.  

Research.fi-palvelun uudistamistyö käynnistyi vuon-
na 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 
erityisavustuksella. 

Neuvottelukunnan juhlavuosi 2012 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta perustettiin 
13.1.1972. Juhlavuotta varten saatiin erityisavustus, 
jonka avulla toteutettiin juhlavuoden erityisohjelma. 
Ohjelma painottui syyskauteen 2012. 

 

Tiedotustoiminta 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tie-
dotteet ja julkaisut ovat verkkosivuilla3. 

                                                      
3 www.tjnk.fi/ajankohtaista.shtml  
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Hannu Hautala (s. 1941) on 
suomalaisen luontovalo-

kuvauksen uranuurtajia 
ja ensimmäinen am-
mattimainen luonto-
valokuvaaja. Hautala 
on vanginnut kuviinsa 

pohjoisten metsien ja 
vesien ja niiden asuk-

kien lisäksi suuren osan 
suomalaista sielunmaisemaa. 

Hautalan elämäntyön tuloksena 
on syntynyt puolentoista miljoonan kuvan arkisto, 
ja hänen nimeään kantava luontokuvakeskus toimii 
Kuusamossa matkailukeskus Karhuntassun yhteydessä.

  Valokuvaaja Hannu  
Hautala luonnonvalokuvauksen alalla  
tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamis- 
työstä kuvaajana, kirjailijana ja opettajana

Markku Kuisma (s. 1952) toimii 
Helsingin yliopistossa Suo-

men ja Pohjoismaiden histo-
rian professorina, ja hänen 
tieteellisesti vankat talous-
historian alan tutkimuksen-
sa palvelevat tutkijayhtei-

söjen lisäksi suurta yleisöä. 
Kuisman päätutkimusaloja 

ovat liike- ja pankkihistoria, val-
tiovallan ja liike-elämän suhteet, 

kansainväliset kartellit ja varhaismo-
derni valtionmuodostus ja valtaeliitit. Kuisman esitystapa 
on omaperäinen ja kiehtova, ja hän on erittäin tuottelias: 
Kuisma on julkaissut liki 20 laajaa teosta. 

  Professori Markku Kuisma 
taloushistorian tutkimuksen alalla tehdystä 
tiedonjulkistamistyöstä

Toimittaja TOMMI HAKKO ja 
toimittaja RIIKA NIKKARINEN 
dokumenttisarjasta  
Hulluuden historia

Tiedetoimittaja, tietokirjai-
lija JANI KAARO ja kuvittaja 
VäINö HEINONEN teoksesta 
Evoluutio

Tuottaja, toimittaja EIJA 
LEHMusKALLIO ja pääkuvaa-
ja, ohjaaja JOuKO LEHMus-
KALLIO verkkopalvelusta 
LuontoPortti  
(www.luontoportti.com)

Hannu Hautalan kuva: Pekka Punkari | Markku Kuisman kuva: Laura Malmivaara | Magnus Londenin kuva: Nico Backström
Tuomas Milonoffin ja Riku Rantalan kuva: Aleksi Koskinen | Hulluuden historia -kuva: videokuva/Yle Kuvapalvelu | Ilkka Malmbergin kuva: J-P Laitinen

WWW.TJNK.FI 
TIEDONJULKISTAMISEN 
VALTIONPALKINNOT 2012
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot  
vuosittain tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä.

Toimittaja MAgNus LONdEN 
monipuolisesta ja innovatii-
visesta journalismista

Toimittaja ILKKA MALMbERg 
pitkäjänteisestä ja paneutu-
vasta journalismista

Tv- ja elokuvaohjaaja  
TuOMAs MILONOff ja  
tuottaja, toimittaja, matka- 
kirjoittaja RIKu RANTALA 
maantieteen ja maailman 
tuntemuksen edistämisestä 
erityisesti nuorisoa kiinnos-
tavalla tavalla

Filosofian tohtori, professori 
JARI NIEMELä, filosofian 
tohtori, johtaja EEVA fuRMAN, 
filosofian maisteri, toimitus-
päällikkö ANTTI HALKKA,  
maa- ja metsätieteiden 
maisteri, tietokirjailija  
EEVA-LIIsA HALLANARO ja 
filosofian tohtori, tutkimus- 
koordinaattori sANNA 
sORVARI teoksen Ihminen 
ja ympäristö kirjoitus- ja 
toimitustyöstä

Tutkija, filosofian lisensiaat-
ti, KAJ öHRNbERg tutkija, 
filosofian maisteri PATRIcIA 
bERg ja egyptologi sOfIA 
HäggMAN tutkimusmatkailija 
Georg August Wallinin tutki-
musaineiston saattamisesta 
julkaisukuntoon ja Wallinin 
elämäntyötä koskevan tiedon 
julkistamisesta




