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TiedonjulkisTamisen neuvoTTelukunTa 
on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, 
joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen 
saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun 
kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. 
Asiantuntijaelimenä neuvottelukunnan vaikutus 
ulottuu ministeriön ja tieteen organisaatioiden 
tavoitteisiin ja toimintaan 

Neuvottelukunta on asetettu valtioneuvoston 
päätöksellä 13.1.1972. Neuvottelukunnan tehtäviä 
määrittää päätöksen lisäksi Tiede ja yhteiskunta -työ-
ryhmän muistio (opetusministeriön työryhmämuis-
tioita ja selvityksiä 2004:28) ja sen jatkotyönä laadittu 
opetusministeriön toimenpideohjelma (29.11.2007) 
sekä tietokirjallisuuden osalta Tiina Käkelä-Puuma-
lan selvitykset ja kehittämisehdotukset (opetus- ja 
kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvi-
tyksiä 2012:14 ja 2012:15 ). Lisäksi neuvottelukunta 
on määrittänyt tehtäväkuvaansa laatimassaan toi-
menpideohjelmassa Tiede kuuluu kaikille! Tiedeviestin-
nän kansallinen toimenpideohjelma (Tiedonjulkistami-
sen neuvottelukunnan julkaisuja 1/2013).

Neuvottelukunnan on tulosneuvotteluissa ja 
erillisissä päätöksissä asetettu seuraavat tehtävät:

① Tehdä opetusministeriölle esityksiä ja aloitteita  
 eri tavoista edistää tiedon levittämistä  
 maassamme, antaa lausuntoja toimialaansa  
 liittyvistä kysymyksistä ja herättää keskustelua  
 alan kysymyksistä
② Tehdä vuosittain opetus- ja kulttuuri- 
 ministeriölle ehdotus tiedonjulkistamisen  
 valtionpalkintojen jakamiseksi
③ Myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahat
④ Laatia tietokirjallisuuden osalta laadukkaan  
 vähälevikkisen kirjallisuuden kirjastojen osto- 
 tukiesitys
⑤ Tehdä tutkimuksia ja selvityksiä tiedon- 
 julkistamisen alueelta

⑥ Koordinoida Suomen koulutus-, tutkimus- ja  
 innovaatiotoimintaa esittelevää portaalia,  
 → www.research.fi
⑦ Edistää EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan  
 puiteohjelman Horisontti 2020 ja   
 Eurooppalaisen tutkimusalueen  
 (ERA) tavoitteiden toteutumista
⑧ Edistää tiedeviestinnän ja tietokirjoittamisen  
 koulutusta
⑨ Suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön  
 antamat muut tehtävät.

Henkilöstö ja Hallinto
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimisto 
sijaitsee Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhtey- 
dessä. Sen pysyvään henkilökuntaan kuuluvat pää-
sihteeri ja yhteinen avustaja Tutkimuseettisen neu-
vottelukunnan kanssa. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan hallin-
noimat toimintaan tarkoitetut määrärahat jakau-
tuvat kahteen kokonaisuuteen. Neuvottelukunnan 
määrärahat opetus- ja kulttuuriministeriössä ovat 
määräraha tiedonjulkistamisen kohdeapurahoihin 
ja tiedonjulkistamisen valtionpalkintoihin (Tieteen 
ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistäminen). 
Neuvottelukunnan toimintamenot, palkkakulut ja 
toimiston kulut ovat osa ministeriön myöntämää 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan toimintamää-
rärahaa. Näiden lisäksi neuvottelukunnalla voi olla 
erillistä hankerahoitusta.

Toimivuotena neuvottelukunnan pääsihtee-
rinä toimi FT Reetta Kettunen. Kettusen vuorot-
teluvapaan sijaisena toimi FL Simo Kyllönen 1.2.–
30.6.2013. Neuvottelukunnan vs. avustajana toimi 
FM Anna Rauhala (1.8.2011–31.8.2013) vakituisen 
avustajan toimivapaan ajan. FM Terhi Tarkiainen 
palasi toimeensa 26.8.2013. Viestintäsuunnitteli-
jana toimi Satu Mattila (15.4.–14.7.2013) ja tunti-

työläisenä Eetu Niemi (3.–23.12.2013). 
Toukokuussa 2014 käynnistettiin neuvotte-

lukuntien avustajan toimenkuvan kehittäminen 
sisältämään enenevässä määrin neuvottelukun-
tien tehtäväalan asiantuntijatyötä sekä tiedotus-
työtä. Tässä yhteydessä nimike avustaja muutettiin 
suunnittelijaksi. Työn muutokset ja avustavan työn 
organisointi osana TSV:n neuvottelukunnille tarjo-
amia palveluita jatkuvat vuosien 2014–2015 aikana.

neuvottelukunnan jäsenet  
1.6.2012–31.5.2015
Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan kuuluu 
puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä, jotka opetus- 
ja kulttuuriministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan kuultuaan Suomen Akatemiaa, Taiteen 
edistämiskeskusta sekä alan keskeisiä järjestöjä. 

Puheenjohtaja
Akateemikko, dekaani risto nieminen,  
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Varapuheenjohtaja
Tuottaja, ft katja bargum, Yle

Jäsenet 
Toimittaja anna-liisa haavikko, 
Suomen Journalistiliitto
Johtaja pirjo hiidenmaa, 
Helsingin yliopisto
Professori pentti huovinen, 
Turun yliopisto
Professori helena hurme, 
Åbo Akademi
Professori erkki karvonen, 
Oulun yliopisto
Dosentti sari karttunen, 
Cupore
Professori kimmo katajala, 
Itä-Suomen yliopisto
Toimittaja raili leino, 
Tekniikka ja talous -lehti
Dosentti lars lundsten, 
Arcada

Kokoukset
Kuluneen toimivuoden aikana 1.6.2013 – 31.5.2014 
neuvottelukunta kokoontui kahdeksan kertaa, 
joista kaksi kokousta oli sähköpostitse käytyjä 
verkkokokouksia. 

Neuvottelukunta muodostaa tarvittaessa työryh-
miä valmistelemaan käsiteltävänä olevia asioita neu-
vottelukunnan päätettäväksi. Toimivuonna toimi 

apurahatyöryhmä, johon kuuluivat Risto Nieminen, 
Katja Bargum, Pirjo Hiidenmaa ja Kimmo Katajala, 
valmisteli esityksen vuoden tiedonjulkistamisen 
apurahoista. 

tiedonjulkistamisen 
valtionpalkinnot
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot ovat neuvot-
telukunnan julkisuudessa näkyvin toimintamuoto. 
Valtiovallan osoittamalla tunnustuksella on erityi-
nen merkitys ja asema suomalaisten tiedonvälityk-
sen palkintojen joukossa. Palkintoa arvostetaan 
myös siksi, että palkintoesityksen tekijä on riippu-
maton, eri alojen tunnustetuista asiantuntijoista 
koostuva neuvottelukunta.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myön-
netään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tie-
donvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedon-
julkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten 
tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalli-
selle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankoh-
taisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi 
olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. 
Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä, 
pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkis-
tamistyöstä. Palkinnot myönnetään tekijälle tai 
työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäai-
kaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkista-
misen elämäntyöpalkinto. Palkintoa ei myönnetä 
suppeille asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteel-
lisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateri-
aalien tuottamisesta.

neuvottelukunnan asema  
valtionhallinnossa ja tehtävät

TiEdOnjulKisTaMisEn 
valTiOnpalKinnOT 
MyönnETään 
TiETEEllisEn, TaiTEEllisEn 
ja TEKnOlOgisEn 
TiEdOnväliTyKsEn alalla 
TEhdysTä MErKiTTäväsTä 
TiEdOnjulKisTaMisTyösTä
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Palkinnot myöntää opetus- ja kulttuuriministe-
riö Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityk-
sestä. Ne jaetaan vuosittain syyskuussa.

Palkinnot vuonna 2014
Esityksiä palkinnon saajiksi pyydetään kustanta-
jilta, alan järjestöiltä ja muilta tahoilta. Saatujen 
esitysten määrä on viime vuosina kasvanut. Vuo-
den 2014 käsittelyyn saapui neljättä sataa esitystä. 
Näiden lisäksi sekä neuvottelukunnan jäsenet että 
pääsihteeri voivat tuoda omat esityksensä palkin-
tokäsittelyyn.

Vuonna 2014 jaettiin yhteensä 8 palkintoa:

heikki ylikangas, 
emeritusprofessori

Elämäntyöpalkinto: professori emeritus  
Heikki Ylikangas historian alalla tehdystä  
merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä

Emeritusprofessori Heikki Ylikangas (s. 6.11.1937, 
Ylihärmä) on kansallisesti ja kansainvälisesti tun-
netuimpia suomalaisia pitkän linjan historioit-
sijoita. Ylikankaan tieteellinen tuotanto käsittää 
21 monografiaa, lukuisia toimitettuja teoksia ja 
kymmeniä artikkeleita. Tutkimusten ja tietokirjo-
jen lisäksi Heikki Ylikangas on tehnyt historialli-
sista aiheista kahdeksan näytelmää, joita on esi-
tetty mm. Kansallisteatterin näyttämöllä, ja myös 
kaksi historiallista romaania. Hän on jo vuosia ollut 
median ahkeraan käyttämä historiaan liittyvien 
aiheiden asiantuntija niin televisiossa, radiossa 
kuin lehdistössäkin.

Ylikankaalla on taito tarttua sellaisiin histo-
rian aiheisiin, jotka eivät jätä lukijoita kylmiksi. 
Rohkeasti hän on käsitellyt Suomen kansakunnan 
menneisyyden monia kipupisteitä: nuijasotaa, vuo-
den 1918 sisällissotaa, toisen maailmansodan rat-
kaisuvaiheita Suomessa. Hän kirjoittaa teoksensa 
niin, että kuka tahansa lukevasta yleisöstä, koulu-
tustaustasta riippumatta, on voinut niihin tarttua. 
Ylikankaan teokset eivät koskaan ole kuivia selvi-
tyksiä aiheestaan vaan niillä on aina sanottavaa 
oman aikansa lukijalle. Ylikankaan teoksia onkin 
luettu ja niistä on keskusteltu paljon. 

Käsitellessään monia Suomen historian tai-
tekohtia ovat Ylikankaan teokset aina herättä-
neet vilkasta keskustelua. Sitä on käyty histori-
antutkijoiden ammatillisilla foorumeilla, mutta 

myös sanomalehdistössä ja televisiossa. Monesti 
kiivaaksikin äitynyt väittely Ylikankaan teosten 
ympärillä on pakottanut siihen osallistuneet ja 
myös sitä seuranneet perehtymään näihin aihei-
siin, muodostamaan oman mielipiteensä käsi-
tellyistä asioista. Huolimatta siitä, mihin tuki-
kohtaan keskustelija tai keskustelun seuraaja on 
linnoittautunut, ei kukaan voi kiistää sitä, että 
nämä keskustelut ovat lisänneet suomalaisten 
tuntemusta historiantutkimuksessa esiintyvistä 
eri näkemyksistä.

Edellä kuvatuista syistä Heikki Ylikangas on 
merkittävämpiä yksittäisiä tutkijoita, jotka vii-
meisten 40 vuoden aikana ovat levittäneet histo-
riatietoisuutta suuren yleisön keskuuteen. Siksi 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta haluaa nyt 
palkita hänet elämäntyöstään tiedonjulkistajana.

tapio markkanen,  
professori
heikki oja, professori
per-edvin persson,  
professori

Professori Tapio Markkanen, professori Heikki Oja  
ja professori Per-Edvin Persson Tiedekeskus Heurekan 
toiminnan perustamisesta ja vakiinnuttamisesta 
kansalliseksi instituutioksi ja kansainvälisesti 
merkittäväksi tiedekeskukseksi

Neljännesvuosisata sitten (28.4.1989) ovensa avan-
nut Tiedekeskus Heureka on tieteen kvartaalin 
aikana kehittynyt kansalliseksi tiedeviestinnän 
instituutioksi ja kansainvälisesti erittäin arvoste-
tuksi tiedekeskukseksi. Vuositasolla Heurekassa 
käy noin 285 000 kävijää, joista arviolta 6 – 10 % on 
ulkomaalaisia. Näyttelyjen kansainvälisen vaihto-
toiminnan ansiosta Heurekan näyttelyitä on näh-
nyt yhteensä lähes 24 miljoonaa henkeä. Näistä 70 % 
on nähnyt näyttelyn maamme rajojen ulkopuolella. 

Vuorovaikutteisten näyttelyiden lisäksi Heure-
kan ohjelmistoon kuuluvat erilaiset tapahtumat ja 
tilaisuudet, tiedeleireistä tiedesirkukseen ja -luen-
toihin. Heureka levittäytyy myös rakennuksensa 
ulkopuolelle. Kävijäkokemus jatkuu ulkonäyttely-
alueella, jossa tiede, taide ja luonto kivinäyttelyn ja 
havupuuarboretumin muodossa tervehtivät kävi-
jää ja muistuttavat luonnon ja kulttuurin yhteisestä 
historiasta ja kiertokulusta. Uusinta uutta on liik-
kuva pop-up-näyttely, Heureka Shäbäng!

Heurekan toiminnasta vastaavat osaavat asian-
tuntijat ja vapaaehtoiset innoittajat. Heurekassa on 
korkeatasoinen ”hyvä fiilis ja tekemisen meininki”, 

jota ei saavuteta hokkuspokkus-tempuilla vaan 
hoksaavalla tiedeviestinnällä.

Heurekan 25-vuotisjuhlavuotena on korkea 
aika muistaa Tiedekeskuksen syntyyn ja sen toi-
minnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen liitty-
viä henkilöitä. Professori Tapio Markkasen, profes-
sori Heikki Ojan ja professori Per-Edvin Perssonin 
työ ansaitsee tulla palkituksi. He asettivat ne toi-
minnan suuntaviivat, joiden ansiosta Heureka on 
noussut maailman mittakaavassa merkittäväksi 
tiedekeskukseksi.

Heurekan juhlavuotta synkensi tieto Heurekan 
syntyyn keskeisesti vaikuttaneen filosofian tohtori 
Hannu I. Miettisen kuolemasta. Nyt jaettava valtion-
palkinto korostaa myös Hannu I. Miettisen muistoa 
ja perintöä Heurekan yhä jatkuvassa tarinassa. 

pasi heikura, toimittaja
kaisa pulakka, toimittaja
pertti ylikojola, tuottaja

Toimittaja Pasi Heikura, toimittaja Kaisa Pulakka ja 
tuottaja Pertti Ylikojola radio-ohjelmasta Aristoteleen 
kantapää 

Aristoteleen kantapää -ohjelma esittelee kansantajui-
sesti ja innostuneesti ajantasaista kielelliseen vies-
tintään liittyvää tutkimusta ja toimii nykyaikaisen 
kielenhuollon välineenä. Ohjelmaa on lähetetty Yle 
Radio 1:ssä vuodesta 2006 lähtien, ja se on kehitty-
nyt kestäväksi ja vaikuttavaksi osaksi Yleisradion 
ydintoimintaa. Ohjelman toimittajat Pasi Heikura 
ja Kaisa Pulakka sekä tuottaja Pertti Ylikojola ovat 
osoittaneet, että perinteisen julkisen palvelun radio-
toimintaa voidaan jatkaa ja kehittää pitkäjänteisesti 
myös alati pinnallistuvassa mediamaisemassa.

Vuosien mittaan Aristoteleen kantapäästä on muo-
vautunut asiantunteva välittäjä akateemisten kie-
lentutkijoiden ja suuren yleisön välille. Ohjelma on 
myös onnistunut kehittämään tavan käsitellä suo-
men kieltä ilmiönä ilman kansalliskiihkoista kieli-
paatosta tai ryppyotsaista kielipoliisimentaliteettia.

Aristoteleen kantapään saama laaja yleisöpalaute 
todistaa ohjelman puhuttelevan ja innostavan laajoja 
kuulijapiirejä. Ohjelma toteuttaa useita yleisradio-
toiminnalle asetettuja päämääriä. Se perustuu tar-
peeseen jakaa tutkimustietoa suomalaisille kielestä 
yleensä ja suomen kielestä erityisesti. Ohjelma tukee 
demokratiaa kyseenalaistamalla toimimattomia kie-
lellisiä käytäntöjä ja pyrkii parantamaan julkisen kes-
kusten laatua kiinnittämällä huomiota esim. kapula-

kieleen. Lisäksi ohjelma toteuttaa julkisen palvelun 
klassista arvokkaan viihdyttämisen periaatetta.

Kansalaisten jatkuvan tiedonsaannin kannalta 
on myös merkittävää, että Aristoteleen kantapään 
vanhoja jaksoja on kuunneltavissa verkossa lähes 
kaksisataa.

johanna hurtig, tutkija,  
yhteiskuntatieteiden tohtori 

Tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Johanna Hurtig 
teoksesta Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys 
ja väkivalta

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Johanna Hurtig  
käsittelee kirjassaan Taivaan taimet vaikuttavasti las-
ten asemaa ja heihin kohdistuvaa väkivaltaa uskon-
nollisessa yhteisössä. Teos perustuu tutkimukseen, 
jonka kohteena on vanhoillislestadiolainen liike. 
Hurtig on lestadiolaistaustainen sosiaalityön tut-
kija, jonka väitöskirja käsitteli lastensuojelua. 

Tutkimuksen aineistona on liki 180 väkivaltaker-
tomusta, joista valtaosassa oli kyse seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. Tekijä löytyi yleensä perheenjäsen-
ten tai muiden lähiomaisten joukosta tai muutoin 
uhrin arkiympäristöstä. Tekijällä oli usein uhriinsa 
auktoriteetti- tai kasvattaja-asema. Suo-
mesta tapauksia kertyi yli 60 paikka-
kunnalta, minkä lisäksi tutkijalle 
lähetettiin kertomuksia Ruot-
sin ja Pohjois-Amerikan lesta-
diolaisyhteisöistä. Kertojat 
olivat aikuisia, ja osa hyväk-
sikäyttötapauksista oli kau-
kaa menneisyydestä, osa 
muutaman vuoden takaa. 

Tapauksia analysoides-
saan Hurtig ei kiinnitä huomi-
ota tekijän ja uhrin yksilöllisiin 
ominaisuuksiin vaan ympäröivän 
yhteisön rakenteellisiin ja kulttuurisiin 
piirteisiin. Hän myös korostaa yhteisön vastuun 
näkökulmaa. Monet teoksessa esitetyistä huomi-
oista ovat laajennettavissa koskemaan syrjittyjen 
asemaa muissakin yhteisöissä, kuten kouluissa, 
työpaikoilla tai harrastuspiireissä, saati etnisissä 
yhteisöissä, joihin synnytään ja joissa kasvetaan. 

Hurtigin tutkimus sai aikaan laajaa julkista 
keskustelua jo ennen kuin se valmistui. Vanhoil-
lislestadiolainen liike esitti lopulta kollektiivisen 
anteeksipyynnön ihmisille, jotka olivat joutuneet 

VALTIONPALKINNOT  
OVAT NEUVOTTELU- 

KUNNAN 
JULKISUUDESSA 

NÄKYVIN 
TOIMINTAMUOTO
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lapsena liikkeen piirissä seksuaalisesti hyväksikäy-
tetyiksi. Hurtig korostaa, että hyväksikäyttötapa-
uksissa tarvitaan sekä juridista että yhteisöllistä 
käsittelyä. Hänen tavoitteenaan ei ole ollut liata 
vanhoillislestadiolaista liikettä vaan tervehdyttää 
sitä. Taivaan taimet sai myös Vuoden tiedekirja 2013 
kunniamaininnan.

eero hyvönen, 
professori 

Professori Eero Hyvönen suomalaisen  
semanttisen webin kehittämisestä

Internetin tietosisällöt on yleensä esitetty muo-
dossa, joka on tarkoitettu ihmisen eikä koneen tul-
kittavaksi. Esimerkiksi Googlen kaltainen haku-
kone ei ”ymmärrä” web-sivujen sisältöä, vaan 
ainoastaan taulukoi niiden sanoja ja tutkii sivu-
jen välisiä linkkejä. Jos sivulla on sanat ”marja” ja 
”pyhäjärvi” hakukone ei kykene erottamaan, onko 
sivu Marja Pyhäjärven kirjoittama vai kertooko se 
tällaisesta henkilöstä, vai onko kyse marjan poi-
minnasta Pyhäjärvi-nimisessä paikassa ja jos, niin 
mistä Suomen 49 Pyhäjärvi-nimisestä järvestä on 
kyse, tai mitä ”Marja” (henkilönnimi) ja ”järvi” 
(vesistötyyppi) ylipäänsä tarkoittavat ja mihin ne 
liittyvät jne. 

Ongelman käytännölliseksi ratkaisumalliksi 
on rakentumassa semanttinen web. Sen voi miel-
tää nykyistä Internetiä täydentäväksi sisällölliseksi 
metatietokerrokseksi, jonka avulla voidaan kertoa 
hakukoneille sisältöjen merkitys. Tämä mahdol-
listaa sisällöllisesti yhteentoimivien järjestelmien 
kehittämisen ja uusien, ”älykkäiden” palveluiden 
toteuttamisen, tiedonsirpaleiden yhdistämisen 
sekä datan jalostamisen tiedoksi ja ymmärrykseksi. 
Semanttinen web on metatiedolla rikastettu web.

Professori Eero Hyvönen johtaa Aalto-yliopis-
ton mediatekniikan laitoksen semanttisen lasken-
nan tutkimusryhmää. Hänen johdollaan on vuonna 
2003 alkaneessa hankkeessa kunnianhimoisesti 
kehitetty laaja, avoin perusta suomalaisen semant-
tisen webin infrastruktuurille. Tiedon indeksointi 
ja sisällönkuvaus tehdään ontologioiden avulla: 
ontologia on kuvaus käsitteistä ja käsitteiden väli-
sistä suhteista, sovellusaluetta mallintava tietä-
mysrakenne. Tätä kautta syntyvä semanttinen 
verkottuminen mahdollistaa eri lähteistä peräisin 
olevien tietojen yhdistelyn ja tietokoneella tehtävän 
päättelyn.

Semanttisen webin menetelmiä ja teknolo-
giaa on testattu ja sovellettu useissa hankkeissa. 
Tällaisia ovat mm. kansainvälisesti ja kotimaassa 
palkittu MuseoSuomi-hanke, Yleisradio Oy:n yli 
kahden tuhannen videoleikkeen Orava-portaali ja 
Opintie. Kulttuurisampo-portaalin aineistona ovat 
esinekokoelmien lisäksi muut suomalaiset kulttuu-
risisällöt – kuvataide, elokuvat, arkistomateriaali ja 
biografiat. TerveSuomi on Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen koordinoima laaja hanke terveystie-
don hyödyntämiseksi. ONKI on kansallinen kir-
jastopalvelujen portaali. Uusimpiin sovelluksiin 
kuuluu mm. ornitologian harrastajien lintuhavain-
tojen yhdistäminen säätietoon.

Professori Eero Hyvönen on semanttisen tieto-
jenkäsittelyn ja koneoppimisen kansainvälisesti 
tunnustettu pioneeri ja semanttisen webin raken-
taja. Hänen johtamansa tutkimusryhmä on sekä 
kehittänyt uusia tiedonhakumenetelmiä että aktii-
visesti edistänyt niiden käyttöönottoa. Laajassa jul-
kaisutoiminnassa erottuu myös vahva panos tulos-
ten tunnetuksi tekemiseen. Eero Hyvösen työn 
ansiosta suomalaisilla on käytössään yhä moni-
puolisempia ja luotettavampia välineitä digitaalis-
ten tietoaineistojen hyödyntämiseen.

jan kåhre, 
insinööri, tutkija 
nora kitinmäki, 
kuvittaja

Insinööri, tutkija Jan Kåhre ja kuvittaja Nora Kitinmäki 
teoksesta Detta är en bok! För smarta barn som vill veta 
mer än pappa om böcker 

”Kirja on vain vettä, ilmaa ja valoa”, kuuluu sitaatti 
kirjan takakannessa. Kirjoittaja ja kuvittaja ovat 
tehneet upeaa työtä julkaistessaan teoksen Detta 
är en bok. Kirja on suunnattu hieman vanhemmille 
lapsille, sen ikäisille, jotka eivät ole enää kiinnos-
tuneita vain saduista. Tälle ikäryhmälle suunnat-
tuja tietokirjoja on hämmästyttävän vähän. Teos 
onnistuu osaltaan paikkaamaan juuri tätä puu-
tetta ja vieläpä kukkuramitoin. Liioittelematta voi 
sanoa, että kirja on lyömätön lajissaan niin sisäl-
löltään, kieleltään kuin kuvitukseltaan. Se ei myös-
kään aliarvioi nuoria lukijoitaan, vaan pikemmin-
kin haastaa heidät.

 Lukija oppii muun muassa, kuinka paperia 
valmistettiin ennen ja kuinka sitä tuotetaan nyt, 
miten selluloosa koostuu atomeista sekä millä 
tavalla kirjoja painetaan. Lisäksi opitaan uusia 
käsitteitä, kuten että viira tarkoittaa selluloosamas-

san kuivattamiseen käytettävää verkkoa ja että sel-
luloosatehtaissa on kuorimarumpu.

 Oppi ei kuitenkaan pääty tähän, vaan kirja 
välittää myös taitoja. Se opettaa kirjojen teke-
miseen liittyviä valmiuksia, esimerkiksi kuinka 
paperia voi valmistaa kotona, miten mänty istute-
taan, millä tavalla perunalla voi painaa (osa kirjan 
kuvista on painettu perunalla), kuinka kotona voi 
offsetpainaa, miten kirja sidotaan itse, millä tavalla 
kirjankansia voi valmistaa sekä paljon muuta.

 Kirja jopa kuvailee oman alkuperänsä taustalla 
olevaa prosessia, ja lukija pääseekin muun muassa 
vierailemaan erilaisissa yrityksissä, kuten kirjapai-
nossa. Osa kirjan sivuista on painettu matalle pape-
rille ja osa kiiltävälle, jotta ero olisi nähtävissä. Kir-
jailija tietenkin myös kuvailee, kuinka kiiltävää ja 
mattaa paperia saadaan aikaan. Teoksen ote on – 
tietoisesti tai ei – luonnontieteellinen. Ei olisi ihme, 
jos nuori lukija saisi kipinän puunjalostuskemiaan 
tai painoalalle.

 Teos sisältää uutta tietoa myös aikuisemmalle 
lukijalle. Voi olla, että lahjaksi hankittu teos onkin 
ensin luettu aikuisen toimesta ennen sen luovutta-
mista saajalleen. Kirja pitäisi ehdottomasti kääntää 
useille kielille. Toivottavasti kirjailija ja kuvittaja 
paneutuvat jatkossa vastaavanlaisiin projekteihin, 
vaikkapa aiheeseen ”Tämä on juusto”.

mervi laaksonen, 
biologi

Biologi Mervi Laaksonen teoksesta Susi

Suden ja ihmisen pitkä yhteinen historia ei ole lie-
ventänyt kohtaamisiin liittyvää dramatiikkaa. Susi 
on petoeläin, saalistaja, jonka maineeseen kietou-
tuu myyttejä mutta myös aiheetonta pelkoa. 

Biologi Mervi Laaksosen teos Susi tarjoaa kiih-
kotonta tietoa eläinlajista Canis lupus, susi. Teos 
perustuu laajaan asiantuntemukseen ja tutkimus-
kirjallisuuteen ja kertoo perusasiat suden biologi-
asta ja käyttäytymisestä sekä suden kulttuurisesta 
asemasta. Se on myös luontokirja, jonka kuvitus 
tukee tekstin asiasisältöä ja houkuttaa lukemaan 
napakkaa tietopakettia. Teos tarjoaa lukijalleen 
matkan suden maailmaan ja suden kulttuurihisto-
riaan. Teoksen lukija oppii uutta ainakin kahdesta 
lajista: sudesta ja ihmisestä.

Esipuheessaan Laaksonen kehottaa katsomaan 
maailmaa suden silmin ja hyväksymään suden sel-
laisena kuin se on. Susi on peto, sillä jos sudet eivät 

syö, laji kuolee. Suden luonnollinen elämäntapa 
aiheuttaa väistämättä ristiriitatilanteita, silloin 
kun saaliksi joutuu ihmisen kannalta hyödyllinen 
eläin. Vaikka Laaksonen ei peittele suden luontoa, 
hän osoittaa kuitenkin lukijalleen, että suteen liit-
tyvät myyttiset pelot ovat ylimitoitettuja. 

Laaksonen ei inhimillistä sutta eikä lietso susi-
vihaa: hän tarkastelee eläintä ja siihen liittyviä 
yhteiskunnallisia ilmiötä rauhallisesti. 

Tietokirjailija Laaksonen osoittaa myös ymmär-
tävänsä, ettei tieto ole koskaan täysin ”irrallista ja 
puhdasta” vaan tietoa aina tulkitaan ympäröivän 
todellisuuden kautta. Hänen tärkeä viestinsä susi-
keskusteluun on se, että keskustelijoiden tulee 
ymmärtää paremmin taustalla olevia syitä, jotka 
johtavat erilaisiin asenteisiin sutta kohtaan.

sami sillanpää, 
toimittaja

Toimittaja Sami Sillanpää teoksesta Kiinalainen 
rakkaustarina. Kahden toisinajattelijan elämä  
salaisen poliisin varjossa

Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksen esimies 
Sami Sillanpää (s. 1974) asui Kiinassa kirjeenvaih-
tajana vuosina 2003 – 2008. Hän kiersi kyliä ja kau-
punkeja juttumatkoilla. Modernisoituvan ja talou-
dellisesti kehittyvän maan julkisivun takaa työntyi 
esiin totalitaristinen vallankäyttö. Sillanpää päätti, 
että ymmärtääkseen Kiinaa hänen oli perehdyttävä 
salaisuuksiin, joita se piilotteli.

Sami Sillanpää tutustui toisinajattelija Hu Jiaan 
ja hänen vaimoonsa Zeng Jinyaniin. Hu Jia on toi-
minut ympäristöliikkeessä, Kiinan demokratia-
liikkeessä ja puolustanut AIDSin uhreja. Jian on 
itse joutunut puolustamaan ihmisoikeustyötään 
tuomarien edessä ja istunut mielipiteidensä vuoksi 
vankilassa.

Sami Sillanpää seurasi Hu Jian ja Zeng Jinyanin 
arkea lähietäisyydeltä vuosia. Parin elämästä syn-
tyi karu ja koruton rakkaustarina, jossa intiimejä 
ja yksityisiä hetkiä on jakamassa salainen poliisi. 
Kiinalainen rakkaustarina kertoo ihmisistä, jotka 
puolustavat ihmisoikeuksia, mutta menettävät 
omat oikeutensa. Perhe murenee pala palalta, kun 
vauvastakin tulee vanki omaan kotiinsa.

Kiinalainen rakkaustarina pohjautuu laajaan 
haastatteluaineistoon ja dokumentteihin. Kah-
den ihmisen kohtalot laajenevat perhetarinoiksi ja 
kuvaukseksi Kiinan kansantasavallan historiasta. 
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Jos kirja olisi kaunokirjallinen teos, se olisi epä-
uskottava, sillä fiktiossa kaikkia näitä Sillanpään 
kuvaamia hirveyksiä ei voisi tapahtua yhdelle per-
heelle monen sukupolven aikana.

Sami Sillanpää ulkomaantoimittajana on 
ansiokkaasti raportoinut ja kertonut tarkasti ha- 
vainnoiden politiikasta ja taloudesta tuoden esiin 
arjen tason, jolla hän on konkretisoinut monet 
ongelmat. Hän kirjoittaa tarinallisesti ja taitavasti 
vieden lukijan maailmaan, joka ei ole miellyttävä, 
mutta josta meidän pitäisi tietää enemmän.

tiedonjulkistamisen 
koHdeapuraHat
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tie-
donjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille hen-
kilöille tai ryhmille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) 

tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitel-
man toteuttamiseen lähinnä luovan 

työn korvauksina. Kysymykseen 
tulevat tietoa popularisoivat 

kirjat, radio- ja TV-ohjelmat, 
lehtiartikkelit, sähköisessä 
muodossa julkaistavat tie-
totuotteet tai muut tieto-
tuotteet. 

Haettavana on myös 
puolivuotisia apurahoja. Ne 

mahdollistavat tietokirjaili-
joiden ja muiden tiedontuotta-

jien ammattimaisen paneutumi-
sen työhön määräajaksi.

Tiedonjulkistamisen apurahoja voidaan hakea 
myös tiedonjulkistamista edistävään koulutuk-
seen, tieteen ja taiteen rajapintahankkeisiin sekä 
vuorovaikutteisia yhteistoimintamuotoja toteut-
taviin hankkeisiin. Näitä apurahoja voivat hakea 
yksityiset henkilöt ja yhteisöt, ja niillä voidaan kat-
taa myös kuluja.

Kaunokirjalliset kohteet, oppikirjat, tieteelliset 
tutkimukset tai käännökset eivät kuulu apurahoi-
tuksen piiriin.

apuraHat vuonna 2014
Vuonna 2014 tiedonjulkistamisen apurahoina jaet-
tiin 290 000 euroa (edellisenä vuonna 270 000 
euroa). Ensimmäistä kertaa jaettiin apurahoitusta 
uusien tiedonjulkistamis- ja yhteistoimintamuoto-
jen pilotointiin, erityisesti tiedon siirtymisen tutki-
jakunnan ja päätöksenteon välillä, tieteen ja taiteen 
rajapinnalla liikkuvien hankkeiden tukemiseen ja 
tiedekasvatuksen tueksi. Uusia apurahoja kutsu-
taan apurahoiksi yhteistoimintamalleille. Haki-

joina voivat olla yksityiset henkilöt ja yhteisöt, ja 
myönnöistä voidaan kattaa perusteltuja teknisluon-
teisia kuluja. Apurahoitusta vuorovaikutushank-
keille oli jaettavana 30 000 euroa, apurahoihin vara-
tun määräraha kasvun verran.

Uudentyyppisiä rahoitettavia hankkeita olisi-
vat muun muassa:

→ tieteen kummitoiminta ja siihen liittyvä  
 koulutus 
→ tutkivat työpajat ja muu osallistava toiminta  
 sekä niihin liittyvän aineiston laatimiseen ja  
 julkaisemiseen liittyvät kulut
→ tiedeteatterin tukeminen sekä näyttely- 
 toiminnan tukeminen
→ tiedonjulkistamisen ja tiedeviestinnän  
 koulutuksen kulut
→ sekä muut innovatiiviset ja osallistavat  
 yhteistoimintamuodot.

Neuvottelukunnalle saapui ennätysmäärä hake-
muksia, yhteensä 329 hakemusta (edellisenä vuonna 
190 hakemusta). Haetun rahoituksen yhteismäärä oli 
yli 2 070 000 euroa. Neuvottelukunta tuki yhteensä 
64 hakemusta. Yhdelletoista henkilölle myönnettiin 
puolen vuoden työskentelyapuraha (10 000 €). 

Taulukkoaineisto:
→ Apurahamyönnöt 2014. Taulukko 2 sivulla 15.
→ Tilastotietoa apurahoista 2007 – 2014.  
 Taulukko 3 sivulla 25.

kirjastojen 
ostotukijärjestelmä
Kirjastojen ostotukijärjestelmä on opetus- ja kult-
tuuriministeriön vuosittain kuntien kirjastoille 
myöntämä ostotuki. Vuonna 2014 vähälevikkisen 
laatukirjallisuuden ostotukeen myönnetty mää-
räraha oli 835 000 euroa. Ostotuen piiriin kuulu-
vat kaikki Suomen kunnat Ahvenanmaan kuntia 
lukuun ottamatta. Kirjastot saavat ostotukilistat, 
joihin on koottu vähälevikkisinä pidettäviä, laa-
dukkaiksi katsottuja nimikkeitä, jotka ovat pää-
sääntöisesti 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 ääni-
kirjat, mutta kyse on nimenomaan kirjallisuudesta. 
Oppikirjat, sanakirjat ja tieteelliset tutkimukset 
ovat tukimuodon ulkopuolella. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii 
esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle ostotu-
kilistan tietokirjoista ja valtion kirjallisuustoimi-

kunta kaunokirjallisuudesta. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hyväksymä vuoden 2013 ostotukilista 
on julkaistu BTJ-kirjastopalvelun verkkosivuilla  
→ www.btj.fi/btj-yrityksena/btjratkaisu-on-tiedos-
samme/ostotukikirjat/.

tieteen ja tutkimuksen 
yHteiskunnallinen 
vuorovaikutus ja 
yHteiskuntavastuu 
Kansalaisten tiedonsaanti ja 
osallisuus tiedon tuottamisessa

Neuvottelukunta järjestää seminaareja ja tapahtu-
mia, jotka käsittelevät tiedonjulkistamiseen liitty-
viä ajankohtaisia kysymyksiä. Seminaarit toteu-

tetaan pääasiallisesti yhteistyössä strategisten 
kumppanien kanssa.

Neuvottelukunnan järjestämien tapahtumien 
tarkemmat ohjelmatiedot ja esitykset julkaistaan 
neuvottelukunnan verkkosivuilla. 

TIETOKIRJA.FI
TIETOKIRJA.FI-tapahtuma on tietokirjallisuuden 
nimikkotapahtuma, jossa tietokirjallisuuden koko 
kirjo, lukijat ja tietokirjailijat kohtaavat. Tietokirja.
fi-tapahtumat järjestävät yhteistyössä Tietokirjal-
lisuuden edistämiskeskus, FILI - Suomen kirjalli-
suuden tiedotuskeskus, Suomen Kirjasäätiön tieto-
kirjarahasto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen 
tiedekustantajien liitto ry, Suomen tietokirjailijat 
ry, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteel-
listen seurain valtuuskunta.

Neuvottelukunta koordinoi Suomen tieteen ja teknologian verkkotietopalvelua → www.research.fi

taulukkoon on koottu kirjastojen ostotukilistan teosten tilattavina olleet teokset 
ryhmittäin sekä tilausmäärät. tilauskertoja oli kolme. ensimmäinen ja toinen tilauskerta 
on koottu yhteen, kolmas ns. lisämäärärahatilaus erikseen. tilauslistoilla oli vain 
kustantajilta saatavilla olevat teokset. lähde: btj finland oy. tilitys valtionavustuspäätös 
okm/40/623/2013 24.4.2013. kirjallisuuden ostotuki. kunnankirjastojen hankkimat nimekkeet.

 1. JA 2. TILAUS TILATTU LISÄMÄÄRÄRAHA TILATTU TILATTU
 NIMIKKEITÄ  NIMIKKEITÄ  YHTEENSÄ

Kaunokirjallisuus 417 11 545 50 99 11 644

Lasten ja nuorten  
kaunokirjallisuus 152 17 166 82 358 17 524

Tietokirjallisuus 358 12 307 64 140 12 447

Lasten ja nuorten  
tietokirjallisuus 29 2 500 18 84 2 584

Isotekstiset     
Äänikirjat 5 1 647 5 70 1 717

Selkokirjat 88 1 807 12 16 1 823

Viittomakieli
Saamelainen 2 6   6
kirjallisuus     

Dvd 6 28   28

 

yhteensä: 1 057 47 006 231 767 47 773

Kirjastojen ostotuki 2013 | taulukko 1

VUONNA 2014 
TIEDONJULKISTAMISEN 
APURAHOINA JAETTIIN 

290 000 EUROA 
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Joka toinen vuosi järjestettävä, kaksipäiväi-
nen TIETOKIRJA.FI-tapahtuma oli Helsingissä 
28.–29.8.2013. Mukana olivat muun muassa suosi-
tut ohjelmanumerot Elämäni tietokirjat ja Miten 
minusta tuli tietokirjailija sekä Tietokirjaraati, joka 
arvioi viisi ajankohtaista tietokirjaa.

Lisäksi TIETOKIRJA.FI oli mukana seuraavissa 
tapahtumissa: 

→ Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa  
 28.6.2013
→ SuomiAreenalla Porissa 16.–19.7.2013
→ Volter Kilpi Kustavissa –kirjallisuusviikolla  
 19.7.2013
→ TIETOKIRJA.FI-etkot Kansallisteatterin  
 lava-klubilla 26.8.2013
→ Turun kirjamessuilla 4.–6.10.2013
→ Helsingin kirjamessuilla 25–27.10.2013
→ Lahden tiedepäivässä 12.11.2013
→ Educa-messuilla Helsingissä 24.–25.1.2014
→ Tietokirjailijailta 3.2.2014 Sellon kirjastossa  
 Espoossa
→ Tiedon jano -kiertueella Kuopiossa 28.–29.3.2014

Tiedonjulkistamisen ja tiedejulkaisemisen tule-
vaisuutta pohdittiin myös Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran seminaarissa 1.4.2014 Tieteellisen 
tiedon levittäminen ja arviointi, jossa neuvottelukun-
nan puheenjohtaja, akateemikko Nieminen käytti 
puheenvuoron Tieteellinen julkaiseminen: paineet ja 
pedot.

Tiede kuluu kaikille!
Vuoden 2013 tiedonjulkistamisen valtionpalkinto-
jen jaon yhteydessä 24.9.2013 järjestettiin seminaari 
Tiede kuuluu kaikille! → tjnk.fi/fi/arkisto/seminaari-
tiede-kuuluu-kaikille-2492013-säätytalo-helsinki. 
Seminaarin aiheet käsittelivät neuvottelukunnan 
laatimaa julkaisua Tiede kuulu kaikille. Kansallinen 
tiedeviestinnän toimenpideohjelma → www.tjnk.fi/sites/
tjnk.fi/files/tiede-kuuluu-kaikille.pdf. Teemoina olivat 
elinikäinen tiedekasvatus, tiedekeskusten merki-
tys sekä miten yhteiskunnallista vuorovaikutusta 
tulisi arvioida ja palkita.

Turun tiede-  
ja kirjamessut 2013
Neuvottelukunta on yksi Turun kirjamessujen 
perustajayhteisöistä ja osallistuu vuosittain tapah-
tumaan omalla osastollaan ja ohjelmallaan. Mes-
suille on tuotettu myös oheisohjelmaa yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa. 

Neuvottelukunnan pääsihteeri on kirjamessu-
jen päätoimikunnan puheenjohtaja.

Eduskuntalaitos oli näyttävästi läsnä Turun 
kirjamessuilla säännöllisen valtiopäivätoiminnan 
150-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Pääsihteeri Ket-
tunen keskusteli Eduskunnan kirjaston johtavan 
tietoasiantuntijan Timo Turjan kanssa kansan-
edustajien suosikkikirjailijoista Mekin olemme luke-
neet joitakin kirjoja – suomalaisen politiikan tärkeimmät 
kirjat 1917 -lavaohjelmassa (pe 4.10.2013). 

Sunnuntaina 6.10.2013 järjestetyssä paneelissa 
Miksi ihmeessä lähtisin teatteriin tai konserttiin?! Kult-
tuurin kulutustottumukset ajan murroksessa – kuih-
tuvatko klassiset taiteet? keskustelivat Samppalin-
nan Kesäteatterin johtaja Heikki Sankari, Turun 
musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Liisa Ketomäki 
ja pääsihteeri Kettunen. 

Neuvottelukunnalla oli messuosasto, jossa esi-
teltiin vuoden 2013 tiedonjulkistamisen valtionpal-
kinnon saajat. Lisäksi osastolla kerättiin ehdotuk-
sia valtionpalkinnon saajiksi.

Helsingin kirjamessut 2013
Neuvottelukunta osallistui Tiedetori-tapahtuman 
järjestämiseen. Tiedetori-hanketta koordinoivat 
TSV:n julkaisupalvelut ja Tieteen päivät yhteis-
työssä Aalto-yliopiston Helsingin yliopiston, Hel-

singin yliopiston Avoimen yliopiston, Maanpuo-
lustuskorkeakoulun, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran, Suomen Akatemian, Suomen tiedetoimit-
tajain liiton, Tiedekeskus Heurekan, Tieteen kieli – 
Vetenskapens språk -projektin ja Tutkaksen kanssa.

Avoin Suomi
Pääsihteeri Kettunen nimettiin valtioneuvoston 
kanslian Avoin Suomi -messuhankkeen ohjaus- ja 
projektiryhmän jäseneksi (1.2.–30.10.2014).
→ www.avoinsuomi2014.fi

yHteistyö eettisten  
neuvottelukuntien kanssa
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta osallistui 
aktiivisesti kansallisten eettisten neuvottelukun-
tien yhteistyöverkon toimintaan. Yhteistyö vah-
vistaa suomalaista tutkimusetiikan kenttää, sillä 
tiedonjulkistamisen etiikka on osa tiedonjulkista-
misen neuvottelukunnan kiinnostuksen kohteita 
ja vastuualueita. Esimerkiksi tiedon luotettavuu-
teen ja tiedon hyödyntämiseen liittyvät kysymyk-
set ovat osa hyvän tiedonjulkistamisen käytäntöjä.

Etiikan päivä
Etiikan päivä on Tutkimuseettisen neuvottelukun-
nan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan sekä 
muiden eettisten neuvottelukuntien yhdessä järjes-
tämä vuotuinen tutkimuksen etiikkaa käsittelevä 
tapahtuma. Vuoden 2014 aiheena oli Tiede, etiikka, 
politiikka. Etiikan päivä järjestettiin 18.3.2014 Tietei-
den talolla Helsingissä.

Päivään osallistui lähes 200 tieteen etiikasta 
kiinnostunutta tutkijaa, viestijää, toimittajaa ja 
virkamiestä. Lisäksi seminaarin verkkolähetys 
ja -taltiointi tavoitti yleisöä myös Suomen rajojen 
ulkopuolelta. Pääpuhujana oli Euroopan komission 

puheenjohtajan tieteellinen neuvonantaja, profes-
sori Anne Glover.

Yhteenvetoartikkeli Etiikan päivästä on luetta-
vissa verkossa samoin kuin päivän ohjelma ja osa 
esityksistä → www.etiikanpaiva.fi/2014. 

kansainvälinen toiminta
Tiede yhteiskunnassa ja EU:n  
tutkimuksen puiteohjelma

Tutkimuksen 7. puiteohjelmassa (2007–2013) tie-
teen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta tukevaa 
erityisohjelmaa nimitetään Tiede yhteiskunnassa 
-ohjelmaksi. Neuvottelukunnan pääsihteeri toimi 
Suomen Akatemian tukiryhmän jäsenenä ja eri-
tyisohjelman toisena kansallisena yhteyshenki-
lönä (SiS NCP). 

EU-rahoitteiset hankkeet
Neuvottelukunta osallistui EU-rahoitteisen SiS.net-
hankkeeseen (1.11.2011 – 30.6.2014). Pääsihteeri oli 
työpaketin Mobilization vetäjä. 

SiS.net oli Tiede yhteiskunnassa -ohjelman kan-
sallisten yhteyshenkilöiden verkostohanke, joka 
lisäsi tietoisuutta puiteohjelmasta. Hanke edisti 
tieteen ja tutkimuksen ja yhteiskunnan vuorovai-
kutusta ja vastuullista tutkimus ja innovaatiotoi-
mintaa. Hanke varmisti (”lobbasi”) myös saman-
kaltaisen rahoitusohjelman jatkumisen Horisontti 
2020 –ohjelmassa.

WCSJ–World Conference of Science 
Journalists
Tiedetoimittajain maailmanliiton konferenssi 
Science Journalism. Critical Questioning in the Public 
Sphere, järjestettiin Helsingissä 24.–28.6.2013. 

Konferenssiin osallistui 775 osallistujaa 73 eri 
maasta. Ohjelman puhujina ja sessioiden tuottajina 
toimi yli 200 henkeä. Konferenssiohjelma koostui 
12 pre-konfrenssi työpajasta, seitsemästä pääluen-
nosta, 47 ohjelmakokonaisuudesta, viidestä lounas-
luennosta, kuudesta lehdistötilaisuudesta ja yhdek-
sästä konferenssin jälkeisestä asiantuntijaretkestä. 
Konferenssin tukijoina ja näytteilleasettajina toimi 
50 organisaatiota. 

Yhteenveto konferenssista on julkaistu Tie-
detoimittaja-lehden erikoisnumerossa 3/2013  
→ www.tiedetoimittajat.fi/tiedetoimittaja-32013/ ja  
loppuraportti → www.tiedetoimittajat.fi/tiedostot/
WCSJ2013_Final_Report.pdf.

Pääsihteeri Kettunen oli WCSJ2013:n järjestely-
toimikunnan varapuheenjohtaja. Kettunen toimi 
myös konferenssin sponsoritoimikunnassa sekä 
vastasi ohjelman viimeistelystä. Neuvottelukun-

avoin suomi 2014 Messut järjestettiin 15. – 16.9.2014 
Wanhassa Satamassa.

nEuvOTTEluKunTa 
järjEsTää sEMinaarEja 

ja TapahTuMia 
jOTKa KäsiTTElEväT 

TiEdOnjulKisTaMisEEn 
liiTTyviä ajanKOhTaisia 

KysyMyKsiä. 
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TuRun KiRJamEssuT 2013 Vuoden 2013 teemana oli 
Somero. Pääsihteeri Kettunen somerolaisten kirjailijoiden 
hellässä syleilyssä.
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nan jäsen, professori Erkki Karvonen oli konfe-
renssin ohjelmatoimikunnan varapuheenjohtaja.

Konferenssin julkilausuma korosti tiedejour-
nalismin vastuuta ihmiskunnan suurten ongel-
mien tieteellis–teknisten ratkaisujen vaikutusten 
yhteiskunnallisessa arvioinnissa. Julkilausuma 
korosti myös avoimuuden merkitystä ja toimitta-
jien sananvapauden puolustamista. → www.wcsj2013.
org/2013/06/final-conference-statement/.

Addeto–Tutkimusta ja tietoa  
Ruotsista ja Suomesta
Nettiportaali Addeto tarjoaa tietoa ja erityisesti 
humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimus-
tuloksia Suomesta ja Ruotsista. Sivusto sisältää 
digitalisoituja versioita aiemmin julkaistuista kes-
keisistä kirjoista ja artikkeleista ja uutisia kulttuu-
rista, taloudesta ja yhteiskunnasta. Lisäksi sivus-
tolle on koottu haastatteluista, seminaareista ja 
reportaaseista tehtyjä videotallenteita. 

Pääsihteeri Kettunen on Addeton ohjausryh-
män varapuheenjohtaja.

Muu kansainvälinen toiminta
Neuvottelukunta tukee toiminnallaan Suomen 
Unesco-toimikunnan linjauksia.

Pääsihteeri Kettunen on Suomen Unesco-toimi-
kunnan jäsen (11.10.2012–31.12.2014). Hän on myös 
Tiedeakatemiain neuvottelukunnan sihteeröimän 
Unescon tiedeohjelmien kansallisen koordinaatio-
ryhmän jäsen ja edusti Unesco-toimikuntaa Suo-
men Geopark-toimikunnan järjestäytymisessä. 
Pääsihteeri Kettunen osallistui Suomen valtuus-
kunnan asiantuntijajäsenenä Unescon yleiskoko-
uksen 37. istuntoon Pariisissa (SC Commission: 
Luonnontieteet ja SHS Commission: yhteiskunta- 
ja humanistiset tieteet, istunnot 12.11.–6.11.2013).

NordForsk-seminaari 
tutkimusetiikasta ja 
tiedeviestinnästä

Pääsihteeri Kettunen oli kutsuttuna puhujana 
9.4.2014 Oslossa järjestetyssä seminaarissa Research  
Integrity procedures and professional research ethics review 
processes in the Nordic countries – A Landscape Analysis. 
Kettunen puhui aiheesta Science Communication 
and Research Integrity.

suomen koulutus-, tutkimus- 
ja innovaatiotoiminta, 
researcH.fi 
Neuvottelukunta koordinoi Suomen tieteen ja tek-
nologian verkkotietopalvelua, → www.research.fi.  
Opetusministeriö asetti 19.4.2010 Research.fi-
yhteistyöryhmän ja kutsui pääsihteeri 
Kettusen sen puheenjohtajaksi. 
Yhteistyöryhmä esitti opetus- 
ja kulttuuriministeriölle 
2011, että Suomen tieteen 
ja teknologian tietopal-
velu Research.fi:n sisäl-
töä ja teknistä toteutusta 
uudistetaan seuraavasti: 
Uudistettu palvelu kuvaa 
suomalaisen koulutus-, tut-
kimus- ja innovaatiojärjes-
telmää (KTI) ja kokoaa yhteen 
näiden alojen keskeisen indikaatto-
ritiedon. Uusimistyön yhteydessä palvelu 
siirretään toimimaan Tieteellisten seurain valtuus-
kunnassa ja päätoimittajuus osoitetaan Tiedonjul-
kistamisen neuvottelukunnalle. 

Uusittu palvelu julkistettiin syksyllä 2013.
Research.fi-yhteistyön ja palvelun kehittämisen 

kulmakivinä ovat edelleen perushaasteet: kenelle 
palvelu suunnataan ja miten turvataan yhtäältä 
sisällöntuottajien osallistumismotiivi ja tarpeelli-
set resurssit sekä toisaalta palvelun aktiivisen tek-
nisen kehittämisen ja oman päivittyvän uutistuo-
tannon resurssit?

muu tiedottaminen
Neuvottelukunnan uutiset ja tiedotteet julkaistaan 
verkossa → www.tjnk.fi, Twitter: @tiedonjulk. 

Neuvottelukunta laati ensimmäisen työsuun-
nitelman sosiaalisen median käytöstä ja aloitti sen 
käytön tiedotustyössä. 

UUSITTU  
RESEARCH.FI - PALVELU 

JULKISTETTIIN  
SYKSYLLÄ 2013

REsEaRch.fi Neuvottelukunta koordinoi tieteen ja tekno-
logian verkkotietopalvelua.

taulukkoon on koottu tiedonjulkistamisen apurahamyönnöt vuonna 2014. 
tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakoi 290 000 euroa tiedon julkistamista eri 
medioissa edistäviin hankkeisiin. neuvottelukunnalle saapui 329 hakemusta. haetun 
rahoituksen yhteismäärä oli yli 2 070 000 euroa. neuvottelukunta tuki yhteensä 64 
hakemusta. yhdelletoista henkilölle myönnettiin puolen vuoden työskentelyapuraha  
(10 000 €). kymmenen apurahansaajaa ei halua tietojaan julkaistavan verkossa.
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SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

alannE, 
sOiliKKi Maria

Lukutaidon päivän  
Tampereen tapahtuma

"Tieto lisää osallisuutta" - lukutaidon päivän tapah-
tuma 8.9.Tapahtumassa korostetaan kehitysvam-
maisten henkilöiden oikeutta lukutaitoon ja sen 
saavuttamiseksi tarvittavaan tukeen. lukutaito 
lisää tietoa ja tieto lisää osallisuutta! yK:n luku-
taidon päivän tapahtuman tavoitteena on esitellä 
lukemista ja tiedon saantia helpottavia tekniikoita 
ja apuvälineitä. 

5 000

auTiO, 
panu MaTias

Futsalkirja Futsalkirja esittelee suomalaisille lajin nimeltä 
futsal. Mies kirjan takana on suomen ensimmäi-
nen futsalammattilainen ja maajoukkueen kap-
teeni panu autio. Futsalkirja perehtyy lajin histori-
aan, -sääntöihin ja -erityispiirteisiin. autio paneutuu 
erityisesti suomifutsalin menneisyyteen ja nykyi-
syyteen ja peilaa sitä kokemuksiinsa kansainväli-
siltä kentiltä. Teos syventyy niin ikään pelin taktisiin 
ulottuvuuksiin ja kansainvälisiin trendeihin, minkä 
ansiosta sitä voi käyttää myös valmennusoppaana.

3 500

BjörKlund, 
Karl TOM

Kivikaudesta  
keskiaikaan,  
mammuteista  
maan matoihin

Työn tavoitteena on luoda piirroksin ja maalauk-
sin toteutettu sähköinen kuvasto, jonka tarkoitus on 
palvella laajaa yleisöä biologian opettajista histo-
rian harrastajiin. Kuvaston aiheina ovat eri aikakau-
det ja niiden merkitys kulttuurimme kehitykseen, 
sekä ympäristöön liittyvät ajankohtaiset kysymyk-
set kuten ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten 
torjuminen ja sekä luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttäminen.

10 000

hansKa, 
jari

Eduskunta III  
– teatteria politiikasta

Eduskunta-teatteritrilogia käsittelee suomalaista 
parlamentarismia ja yhteiskunnan rakenteita niin, 
että ne tulevat kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi 
maallikollekin. Keskiössä ovat henkilöt ja vallan-
käyttäjät mutta heitä tärkempää on selittää yhteis-
kunnan rakenteet ja se, mitä tapahtuu julkisuuden 
ulottumattomissa. Eduskunta iii on trilogian viimei-
nen osa ja edeltäjiensä synteesi. Onko demokratia 
kuollut vai ainoastaan kuopattu?

2 000
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SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

hEiMO,  
riiTTa hElEna

Änkytys,  
tietokirja 
änkytyksestä 
(työnimi)

hanke sisältää kirjan änkytys (työnimi) ensimmäi-
sen version kirjoittamisen. Kirja on ensimmäinen 
suomenkielinen änkytystä kattavasti käsittelevä 
tietokirja. Kirjassa vastataan änkytyksestä usein 
esitettyihin kysymyksiin ja se sisältää yleistajuisia 
puheen sujuvuuden hallinnan harjoituksia. Kirja on 
tarkoitettu kaikille änkytyksestä kiinnostuneille ja 
se soveltuu myös ammattikäyttöön työssään eri-
ikäisiä änkyttäviä ihmisiä kohtaaville henkilöille ja 
asiantuntijoille. 

3 500

hEinOnEn,  
MaariT inKEri

Sata suomalaista 
omenaa tietokirjan 
kirjoittamiseen

suomalaisten omenan paikallislajikkeiden syn-
tyä ja alkuperää tutkiva hanke on herättänyt valta-
vaa kiinnostusta. Tietokirja ' sata suomalaista ome-
naa' vastaa tähän kansalaisten omenatiedon tar-
peeseen. Tietokirja on suunnattu kotipuutarhureille 
ja alan harrastajille. Kirjan tunnistekuvien avulla voi 
tehdä lajiketunnistuksia itse. Kirja hyödyttää myös 
ammattilaisia, kuten omenanviljelijöitä, taimistoja 
ja taimikauppiaita sekä kasvinjalostajia. Tietokirja 
ilmestyy jouluna 2015. 

5 000

hOlMalahTi,  
TuOMO KuisMa

Nuorena  
henkirikoksen  
tehneiden  
haastattelukirja

nuorena henkirikoksen tehneiden haastattelukir-
jassani pohdin haastattelujen kautta yksilöpsykolo-
gisia ja yhteiskunnallisia syitä nuorten väkivaltaan 
sekä koulusurmiin.

6 000

häKKilä MaKKOnEn, 
MErja

Yleiskielellä 
kirjoitettu tietokirja 
suomalaisesta  
maisemasta.

nuorena henkirikoksen tehneiden haastattelukir-
jassani pohdin haastattelujen kautta yksilöpsykolo-
gisia ja yhteiskunnallisia syitä nuorten väkivaltaan 
sekä koulusurmiin.

10 000

häKKinEn,  
ari Esa ilMari

Meri joka katosi,  
luontodokumentti 
Merenkurkun  
maailmanperintö- 
kohteesta 

dokumenttielokuva suomen ainoasta unEsCOn 
maailmanperitöluettelon luontokohteesta, Meren-
kurkun saaristoalueesta, sen omintakeisesta ja 
ainutlaatuisesta luontoympäristöstä sekä niistä 
jääkauden aikaansaamista geologisista ilmiöistä, 
jotka yhä hyvin konkreettisella tavalla vaikuttavat 
alueen lajistoon ja maisemaan. 

2 000

jauhiainEn,  
pETri juhani

Puolen hehtaarin 
metsä -valokuvakirja 
pihapiirin ja lähimet-
sän luonnosta

puolen hehtaarin metsä kertoo luontokuvin ja 
humoristisin tarinoin pihapiirin ja lähimetsän luon-
nosta. Kirja ohjaa löytämään luonnon läheltä 
omasta pihasta ja metsästä ja innostaa arjen luon-
tokokemuksiin ja niistä iloitsemiseen. Erityisesti lap-
sille ja nuorille suunnatun kirjan tarinat sisältävät 
tietoa eläimistä, linnuista ja kasveista sekä ympä-
ristön yksityiskohdista. valokuvien yhteyteen kootut 
tekniset tiedot antavat vinkkejä eri-ikäisille luonto-
kuvauksen harrastajille. 

2 800

jOlKKOnEn,  
juKKa TapiO

Animaation avulla 
aivoverenkiertohäiriöt 
tutuksi

Käsikirjoitus aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaeh-
käisystä, akuutista hoidosta ja kuntoutuksesta tut-
kimuksen, potilaan ja omaisen näkökulmasta kat-
sottuna.

3 500

SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

KaarTinEn,  
MarTTi KaarlO ilMari

G. J. Ramstedtin maa-
ilma

dokumenttiprojekti kielitieteilijä ja diplomaatti g. j. 
ramstedtin vuosista Mongoliassa ja japanissa.

1 750

Kalha,  
harri saKari

Sukupuolen sotkijat: 
kumouksellisia nais- 
ja mieskuvia 1900-
luvun alusta 

1900-luvun alun teollista valokuvakulttuuria käsit-
televä kirja, jossa tarkastellaan normatiivisten 
sukupuoli-ihanteiden historiallista murtumakohtaa. 
aineisto asettaa luutuneen käsityksen 1900-luvun 
alun ”viktoriaanisista” ihanteista kriittiseen valoon. 
Keskeinen kysymys on, minkälaisia itseilmaisun ja 
nautinnon muotoja postikortteina laajasti levinnei-
siin kuviin liittyi: olivatko suositut kuvat vain hetero-
kuluttajille tehtailtua pikkutuhmaa hassuttelua, vai 
toimivatko ne identiteettipeilinä orastaville seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöille?

10 000

KanErva,  
MiKa MarKus

Näyttöön perustuvaa 
politiikkaa – käyttäy-
tymistieteet päättäjien 
apuna 

Ensimmäiset kokeilut käyttäytymistieteiden jär-
jestelmällisestä hyödyntämisestä yhteiskuntapo-
litiikassa tehtiin maailmalla viime vuosikymme-
nen lopulla. hankkeen tavoitteena on esitellä tätä 
uutta perustellun politiikanteon toimintatapaa suo-
messa ja kouluttaa suomalaisia päätöksentekijöitä 
ja vaikuttajia sen mahdollisuuksista yhteiskunnal-
listen toimenpiteiden suunnittelun tukena korkea-
laatuisen kansainvälisen seminaarin ja työpajojen 
muodossa.

7 800

KarjalainEn,  
saMi juhani

Tietokirja  
vesihyönteisistä  
(Rantojen hyönteiset)

hyönteiset ovat hyvin runsaita ja monimuotoi-
sia, mutta tunnemme ne huonosti, ja niitä pide-
tään lähinnä kiusankappaleina. Tämä kirja esitte-
lee toisen puolen hyönteisistä. Kirja kertoo rantojen 
hyönteisten hämmästyttävästä elämästä tekstin 
ja valokuvien avulla. Kirja paljastaa kuinka usko-
mattoman hienoja hyönteisiä elää lähiympäris-
tössämme, kuten mökin rannassa, ja houkuttelee 
tutustumaan niihin paremmin. Kirja soveltuu luon-
tokuvien ystävälle tai mökkiläiselle, joka haluaa 
tutustua lähiympäristönsä eläinmaailmaan.

3 500

KEKäläinEn,  
Tiina

Taiteilijan mat-
kassa – Juho Rissa-
sesta sanoin ja kuvin 
(työnimi)

Taiteilijan matkassa on lapsille ja nuorille suun-
nattu taide- ja tietokirja juho rissasen elämästä ja 
taiteesta. samalla se on opas kuvataiteen tarkas-
teluun taidenäyttelyssä. pienimmille suunnatussa 
kuvakirjaosiossa kerrotaan sadun keinoin taiteili-
jasta ja hänen tuotannostaan. isommille esitellään 
juho rissasen elämää ja taidetta mielenkiintoi-
sesti korkealaatuisin teoskuvin ja syventävin fakta-
tiedoin. Kirjan pedagoginen osio innostaa ja ohjaa 
havainnoimaan kuvataidetta yleisemminkin.

10 000

KinnanEn, hilMa 
riiTTa

Sata suomalaista 
omenaa -tietokirjan 
kirjoittamiseen

suomalaisten omenan paikallislajikkeiden syn-
tyä ja alkuperää tutkiva hanke on herättänyt valta-
vaa kiinnostusta. Tietokirja ' sata suomalaista ome-
naa' vastaa tähän kansalaisten omenatiedon tar-
peeseen. Tietokirja on suunnattu kotipuutarhureille 
ja alan harrastajille. Kirjan tunnistekuvien avulla voi 
tehdä lajiketunnistuksia itse. Kirja hyödyttää myös 
ammattilaisia, kuten omenanviljelijöitä, taimistoja 
ja taimikauppiaita sekä kasvinjalostajia. Tietokirja 
ilmestyy jouluna 2015.

5 000
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SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

KurvinEn, 
hEidi

Aikansa tähti- 
toimittaja:  
toimittaja Maija-Liisa 
Heinin ammatillinen 
elämäkerta

nimimerkillä Ksantippa kirjoitetut pakinat ovat tut-
tuja useimmille toisen maailmansodan jälkeisinä 
vuosikymmeninä joukkoviestimiä kuluttaneille suo-
malaisille. nimimerkin taustalla oli mittavan nuran 
tehnyt toimittaja Maija-liisa heini. hänen ammatil-
lisessa elämäkerrassaan kuvataan, minkälaista oli 
työskennellä naisena miesvaltaisessa ammatissa. 
Teos toimiikin tarkasteluikkunana paitsi toimittajan 
ammatiin myös toisen maailmansodan jälkeiseen 
suomalaiseen yhteiskuntaan.

10 000

laajasalO, 
Taina

Pelkojen käsikirja  
lapsiperheille – miten 
toimia omien ja lapsen 
pelkojen kanssa

lasten ja aikuisten pelot koskettavat kaikkia van-
hempia. Kirjassa kuvataan millaisia lasten pelot 
nykytutkimusten mukaan ovat ja mistä ne johtu-
vat. lisäksi annetaan vanhemmille välineitä lap-
sen tukemiseen ja liiallisen pelon ilmapiirin voitta-
miseen. Kirja toimii vanhemmille myös vertaistuen 
kanavana siten, että haastateltujen vanhempien ja 
lasten kertomukset peloista ja niiden voittamisesta 
kulkevat kirjan punaisena lankana.

2 500

lahdEnpErä, 
juulia jOsEFiina

Matematiikkaa 
popularisoiva 
materiaalipankki 
(työnimi)

Matematiikkaa popularisoiva materiaalipankki on 
helsingin yliopiston luMa-keskuksen alaisuudessa 
toimivan summamutikka-keskuksen verkkosivuilla 
julkaistava tietotuote. Materiaalipankin tavoitteena 
on kannustaa ennen kaikkea lapsia ja nuoria mate-
matiikan monipuoliseen maailmaan, itsenäiseen 
ajatteluun ja innostukseen, joka luo motivaatiota ja 
tutkivaa asennetta matematiikkaa kohtaan.

5 000

MyllyniEMi, 
saMi Tapani

Värin Veljeskunta sarjakuvaromaani värin veljeskunta on seikkailu 
värien maailmassa. Tarina tihkuu historiaa sekä 
kysymyksiä ja villejä arvauksia värien olemuk-
sesta osana havaintoa ja olemassaoloa. sarjaku-
vamuoto mahdollistaa väri-ilmiöiden havainnollis-
tamisen osana tarinaa. seikkailu ammentaa värien 
tutkimuksesta, joka on läpeensä monitieteistä ja 
-taiteista. seikkailun myötä värien olemus valot-
tuu mm. valon fysiikan, aineiden kemian, näköais-
tin, aivojen fysiologian ja ihmisen koko havaintojär-
jestelmän kannalta.

2 750

niEMi, 
sEija asTrid

Iso-Heikkilän lapset Kirja kertoo lapsen ja nuoren näkökulmasta työ-
läisperheen elämästä. se kertoo paperiteollisuuden 
mullistavasta vaikutuksesta uinuvan maaseudun 
elämään 1870-luvulla, hiljalleen heräävästä työläi-
senä olemisen tietoisuudesta. se kertoo lapsen ja 
nuoren näkökulmasta, mitä on olla työläinen, miten 
sen joukkovoima vähetellen sai suuria muutoksia 
aikaan valtakunnassa, miten muutokset vaikuttivat 
yksittäisten ihmisten ja perheiden elämään, miten 
jouduttiin törmäyskurssille yhteiskunnan kanssa: 
irrottauduttiin omaksi valtioksi ja syöksyttiin sisäl-
lissotaan, miten nuori valtio ja sen työläiset järjes-
täytyivät, miten ammattiliitot syntyivät ja levisivät, 
miten elämä sujui vuosikymmenien aikana tehdas-
paikkakunnalla.

10 000

SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

KOrKMan, 
pETTEr andrEas

Tiedon julkistamisen 
kulttuuritehdas

Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas on 2013 käyn-
nistetty tietotuotannon ja taiteen rajapinnassa toi-
miva verkosto. Tiukun verkostojen kautta taiteilijat, 
kulttuurtyön osaajat, journalistit ja tutkijat voivat 
käynnistää yhteisiä hankkeita ja luoda uudenlaisia 
vuoropuhelun mahdollisuuksia. vuoden 2014 hank-
keissa tuotetaan muun muassa uudenlaista ekirjaa, 
dokumenttielokuvaa, äänilevyä, musikaalia, kuun-
nelmaa ja etnografiseen tutkimukseen pohjaavaa 
teatteria. 

5 500

KOTOnEn,  
TOMMi anTErO

Äärioikeistolaisen  
liikkeen synty kylmän 
sodan Suomessa

Tietokirjassa "äärioikeistolaisen liikkeen synty suo-
messa kylmän sodan aikana" käsitellään äärioi-
keistolaisen liikkeen kehitystä suomessa toisen 
maailmansodan jälkeen. Keskeisen huomion koh-
teena teoksessa on 1960-luvun jälkeen tapahtunut 
kehitys, jolloin äärioikeistolainen liikehdintä kasvoi 
erityisesti kansainvälisten esikuvien innoittamana 
ja osin myös kv. yhteistyön avulla. 

5 250

KuisMa,  
MarjO-riiTTa  
hannElE TiTTa

”Värien luontokirja 
lapsille"

Tietokirja työnimeltä "värien luontokirja lapsille" 
tarkastelee suomen luonnon eliölajeja ja luonnon-
ilmiöitä värien näkökulmasta. Teos esittelee myös 
värien symboliikkaa kansanperinteessä. Kirjassa 
vuorottelevat kaunokirjalliseen tyyliin kirjoitetut 
tarinat ja asiatyyliset tietoaukeamat. Kirjan kuvitta-
jana on laila nevakivi.

4 000

KullsTröM,  
niKlas KrisTian

G. J. Ramstedtin  
maailma

dokumenttiprojekti kielitieteilijä ja diplomaatti g. j. 
ramstedtin vuosista Mongoliassa ja japanissa.

1 750

KulTiMa,  
annaKaisa

Suomalaiset pelit  
silloin ja nyt

suomalainen peliteollisuus on tuottanut vuosikym-
menien aikana monimuotoista arkiviihdettä, mutta 
suomalaisten suunnittelemiin ja julkaisemiin pelei-
hin liittyvä materiaali ja tieto ovat olleet hajal-
laan eri paikoissa. Tampereella Mediamuseo ruprii-
kissa 2012 järjestetty suomalaiset pelit silloin ja 
nyt -näyttely kokosi yhteen suomalaista pelihisto-
riaa koko itsenäisen suomen ajalta. Tekeillä oleva 
kirja dokumentoi niin näyttelyn syntyprosessia kuin 
lähes satavuotista suomalaista pelihistoriaakin.

1 000

KuparinEn,  
susanna

Eduskunta III 
–teatteria politiikasta

Eduskunta-teatteritrilogia käsittelee suomalaista 
parlamentarismia ja yhteiskunnan rakenteita niin, 
että ne tulevat kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi 
maallikollekin. Keskiössä ovat henkilöt ja vallan-
käyttäjät mutta heitä tärkempää on selittää yhteis-
kunnan rakenteet ja se, mitä tapahtuu julkisuuden 
ulottumattomissa. Eduskunta iii on trilogian viimei-
nen osa ja edeltäjiensä synteesi. Onko demokratia 
kuollut vai ainoastaan kuopattu?

2 000
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SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

piETarinEn, 
KaTi (KaTri) EMMi 
aranKa

Maahanmuuttaja- 
keskittymät Suo-
messa ja maailmalla 
(työnimi) -kirja

Maahanmuuttajakaupunginosia suomessa ja maa-
ilmalla (työnimi) on journalistinen dokumentti-
kirja, joka esittelee maahanmuuttajakaupungino-
sina pidettyjen alueiden arkea ainakin suomessa, 
ruotsissa, ranskassa, Belgiassa, saksassa ja Bri-
tanniassa. Kirja perustuu taustatutkimusmatkoihin 
maahanmuuttajakaupunginosiin; asukkaiden, tut-
kijoiden, aktivistien, viranomaisten ja poliitikoiden 
haastatteluihin sekä tutkimuskirjallisuuteen. 

3 500

rajala, 
pErTTi jOhannEs

Selkokielinen tietokirja 
talvisodasta

"Talvisota selkosuomeksi " ( työnimi ) selkokielinen 
tietokirja talvisodasta.

3 500

rOppOnEn, 
villE, saMuli

Tietokirja  
”Euraasian lähteillä"

Tietokirja, työnimeltään ”Euraasian lähteillä”, koos-
tuu tietokirjallisista ja journalistista esseistä. Teok-
sessa kartoitetaan entisen neuvostoliiton, erityi-
sesti Kazakstanin, georgian ja ukrainaan kuulu-
van Krimin niemimaan nykypäivää ja menneisyyttä. 
Teoksessa jäljitetään miten neuvostoliitto oli 
euraasialainen valtio sekä maa joka totalitaris-
mista huolimatta oli eräänlainen monikulttuuri-
nen alue. Kirja valottaa myös ukrainan, georgian ja 
Kazakstanin nykytilaa, jota ovat leimanneet hidas 
ja kompasteleva demokratiakehitys, talousongel-
mat ja sosiaalisten ja kulttuuristen kysymysten 
monimutkaisuus nopeasti muuttuvassa, globalisoi-
tuvassa maailmassa. 

10 000

salMi, 
silja auliKKi

"Pelkokäsikirja lapsille 
– miten toimia lap-
sen ja omien pelkojen 
kanssa" 

lasten ja aikuisten pelot koskettavat kaikkia van-
hempia. Kirjassa kuvataan millaisia lasten pelot 
nykytutkimusten mukaan ovat ja mistä ne johtu-
vat. lisäksi annetaan vanhemmille välineitä lap-
sen tukemiseen ja liiallisen pelon ilmapiirin voitta-
miseen. Kirja toimii vanhemmille myös vertaistuen 
kanavana siten, että haastateltujen vanhempien 
ja lasten kertomukset peloista ja niiden voittami-
sesta kulkevat kirjan punaisena lankana. Teok-
sessa syvennytään myös vanhempien omiin pel-
koihin ja rohkaistaan vanhempia luopumaan tur-
hista peloista. 

2 500

salMinEn, 
MaTTi juhani

Toisinajattelijoiden 
Suomi

suomi täyttää vuonna 2017 täydet 100 vuotta. ”Toi-
sinajattelijoiden suomi” kertoo niistä ihmisistä, 
jotka ovat kunakin itsenäisen suomen ajanjaksona 
uskaltaneet ajatella toisin kuin vallitseva mielipide-
ilmasto olisi edellyttänyt.

3 500

SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

nOusiainEn, 
rEETTa annuKKa

Kielletyt aiheet. 
Kirja suomalaisesta 
itsesensuurista.

Kielletyt aiheet. Kirja suomalaisesta itsesensuu-
rista.

10 000

Olin, 
Karl-gusTav

Spionkriget Fortsatt forskning och populärhistoriskt författars-
kap kring Finlands historia på 1920- och 1930-talet.

3 500

OnTTOnEn, 
TuOMas saMuEl

Mercedes Bentso 
(työnimi)

pitkä dokumenttielokuva linda-Maria roineesta 
aka Mersedes Bentsosta. linda on itä-helsingistä 
kotoisin oleva kaksikymmentävuotias aloitteleva 
räp-artisti, jonka menneisyys itä-keskuksen ja Mal-
min huumepiireissä, alistavissa parisuhteissa näkyy 
hänen rehellisissä sanoituksissaan. huumeita ja 
elämää niiden ympärillä ei ollut helppoa jättää. 
linda kamppailee edelleen paniikkikohtauksien ja 
ahdistuneisuushäiriönsä kanssa kyetäkseen levyt-
tämään ensialbuminsa ja saavuttaakseen unel-
mansa, joka on auttanut hänet yli vaikemmista-
kin hetkistä.

2 300

parTanEn, 
rauli ilMari

Tietokirja: Ydinvoima - 
Keskustelu ja faktat

ilmastonmuutos on ilmastotieteen mukaan riis-
täytymässä hallinnasta. sen hillitsemiseksi tarvit-
semme kaikki keinot, todennäköisesti myös ydinvoi-
maa. ydinvoimasta käytyä julkista keskustelua ja 
uutisointia leimaavat tunteet, pelot, huhut ja skan-
daalihakuisuus. ydinvoimasta tehdyn runsaan tie-
teellisen tutkimuksen valossa se näyttäytyy ratkai-
sevasti erilaiselta. Mikä on ydinvoiman potentiaali 
päästövähennyksiin? ja miten vaarallista ja kallista 
se on verrattuna muihin energiantuotantotapoihin?

5 250

parTTiMaa, 
MiKKO

Mercedes Bentso 
(työnimi)

pitkä dokumenttielokuva linda-Maria roineesta 
aka Mersedes Bentsosta. linda on itä-helsingistä 
kotoisin oleva kaksikymmentävuotias aloitteleva 
räp-artisti, jonka menneisyys itä-keskuksen ja Mal-
min huumepiireissä, alistavissa parisuhteissa näkyy 
hänen rehellisissä sanoituksissaan. Mutta huumeita 
ja elämää niiden ympärillä ei ollut helppoa jättää. 
linda kamppailee edelleen paniikkikohtauksien ja 
ahdistuneisuushäiriönsä kanssa kyetäkseen levyt-
tämään ensialbuminsa ja saavuttaakseen unel-
mansa, joka on auttanut hänet yli vaikemmista-
kin hetkistä. 

2 300

pEuhu, 
riina-Maija

Vaatelaatuopas selkeä ja tarvelähtöinen vaatteiden laatuopas, joka 
perustuu asiantuntijoiden haastatteluihin ja omaan 
tutkimustyöhön. aiheena mm. miten tunnistaa jo 
kaupassa kangas, joka tulee pysymään käytössä 
ja pesuissa siistinä, miten arvostella vaatteen istu-
vuutta ja kaavoitusta, minkälaiset vaatteen detaljit 
kertovat huolellisesta työstä (napinlävet, tikkauk-
set). Kirja sisältää teknisiä lähikuvia kankaiden yksi-
tyiskohdista ja eri kulutusasteista. valokuvilla pyri-
tään esiintuomaan myös laadun estetiikkaa.

2 000
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SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

TaMMilEhTO, 
Olli pEKKa

Jäiden lähtö, 
Yhteiskunnan 
olomuodon muutos

yleisesti ajatellaan, että vallitsevien kehityssuuta-
uksien jatkuessa päädytään ekologiseen katastro-
fiin. Kuitenkin tuhotrendejä jatketaan. yhteiskunnat 
näyttävät ikään kuin olevan lukkiutuneet tietylle 
kehityspolulle. Kirja – työnimeltään ”jäiden lähtö, 
yhteiskunnan olomuodon muutos” – tutkii histo-
rian ja yhteiskuntatieteiden valossa voivatko yhteis-
kunnat joissain olosuhteissa muuttaa ratkaisevasti 
toimintatapaansa ja siirtyä ikään kuin toiseen olo-
muotoon.

10 000

TElKänranTa, 
anna hElEna

Tietokirja Eläinten 
silmin: mitä tiede 
tietää eläinten 
älykkyydestä ja
tunteista

"Eläinten silmin. Mitä tiede tietää eläinten älykkyy-
destä ja tunteista?" on alkuvuonna 2015 ilmestyvä 
tietokirja. se tuo suomalaisten ulottuville uusinta 
tietoa siitä, mitä eläinten mielessä liikkuu. Kirjan 
tiedot perustuvat alan kansainväliseen huipputut-
kimukseen, jota tekemässä on ollut myös suoma-
laisia tutkijoita. Kirjoittaja helena Telkänranta on 
palkittu tiedetoimittaja ja tietokirjailija, joka toimii 
myös itse eläinten käyttäytymisen ja kognition tut-
kijana helsingin yliopistossa.

5 250

TETri, 
anna-KarOliina

Perinnelapaset,
 tieto-ja mallikirja  
suomalaisesta  
käsinekulttuurista

perinnelapaset on tieto- ja mallikirja suomalaisesta 
käsinekulttuurista. Kirja kertoo lukijalleen yleista-
juisesti ja tarinanomaisesti suomalaisen neulotun 
tai virkatun käsineen historiasta ja käsineiden teon 
merkityksestä kansankulttuurissamme. Kirja sisäl-
tää kansallisten museoiden kokoelmien ja arkisto-
jen perusteella kootun perinteisten suomalaisten 
lapas- ja sormikasmallien malliston. 

2 250

TiiriKainEn, 
KaTi hElEna

Törkeen ujo! 
− Selviytymiskeinoja 
ja vertaistukea ujona 
elämiseen (työnimi)

Käytännönläheinen tietokirja tarjoaa uusia näkö-
kulmia ujouteen ja selviytymiskeinoja ujoille elä-
män moniin tilanteisiin. ujous ei ole häiriö tai sai-
raus, mutta sen aiheuttamat arjen hankaluudet voi-
vat olla keskeinen tekijä monen nuoren aikuisen 
syrjäytymisessä. Käytännönläheinen opas tarjoaa 
erityisesti nuorille aikuisille vertaistukea ja kokoaa 
tietoa ja harjoitteita, joista moni liittyy ujouden 
hyväksymiseen.

5 250

TurunEn, 
ari TapiO

Suvaitsevat  
kaupungit

"suvaitsevat kaupungit" kertoo kymmenen menes-
tystarinaa kaupungeista/kulttuureista, jotka 
kukoistivat niin taloudellisesti, tieteellisesti kuin tai-
teellisestikin suvaitsevaisuuden ansiosta. jokai-
sessa luvussa esitellään yksi kulttuuri ja aikakausi, 
joka kukoisti suvaitsevaisuuden ansiosta. näkö-
kulma tarjotaan niin talouteen, tieteeseen kuin tai-
teeseen. lukujen lopussa kerrotaan, miksi ko. kult-
tuurin ”kultainen kausi” päättyi ja minkälaisen kult-
tuuriperinnön se jätti maailmaan. 

3 000

SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

salO, 
MiKKO

Factcheck.org ja  
theconversation.com 
tiedonjulkistamis- 
innovaatiot Suomeen!

hankkeen tavoitteena on edistää faktapohjaista 
julkista keskustelua soveltamalla factcheck.org 
ja theconversation.com tiedonjulkistusinnovaatiot 
suomalaiseen keskustelukulttuuriin. apurahan tur-
vin toteutetaan: 1.) faktabaari.fi/eu -sivuston fak-
tantarkistusta Europarlamenttivaalien yhteydessä 
käytävän julkisen keskustelun osalta. 2.) Tieteessä 
tapahtuu lehden kanssa theconversation.com tyyp-
pinen journalistisesti moderoitu asiantuntijakes-
kustelun pilottihanke. lopuksi annetaan suosituk-
set palvelujen soveltuvuudesta ja toteutuksesta. 
Oikea toteutus tarjoaa tiedeyhteisölle uudet tehok-
kaat kanavat avoimeen yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseen. 

5 000

saraMäKi, 
rinna aurOra

Vaatelaatuopas selkeä ja tarvelähtöine vaatteiden laatuopas, joka 
perustuu asiantuntijoiden haastatteluihin ja omaan 
tutkimustyöhön. aiheena mm. miten tunnistaa jo 
kaupassa kangas, joka tulee pysymään käytössä 
ja pesuissa siistinä, miten arvostella vaatteen istu-
vuutta ja kaavoitusta, minkälaiset vaatteen detaljit 
kertovat huolellisesta työstä (napinlävet, tikkauk-
set). Kirja sisältää teknisiä lähikuvia kankaiden yksi-
tyiskohdista ja eri kulutusasteista. valokuvilla pyri-
tään esiintuomaan myös laadun estetiikkaa.

5 000

sOMErKOsKi, 
BriTa MariannE

Sähköä ilmassa, 
palomestari Karhu

sähköä ilmassa, palomestari Karhu on varhaiskas-
vatuksen materiaali, joka liittyy sähköturvallisuu-
teen. sähkölaitteiden käyttö kodeissa on lisäänty-
nyt. sähkön vaarat ovat vaikeasti ymmärrettäviä, 
sillä sähkö on näkymätöntä ja äänetöntä. Kirjassa 
palomestari Karhu kertoo omakohtaisista koke-
muksistaan sähkön käytöstä lapsille. samalla 
tutustutaan turvakilpiin ja paloturvallisuuteen.

2 000

suni, 
ainO-Maria

Mercedes Bentso 
(työnimi)

dokumenttielokuva linda-Maria roineesta aka 
Mercedes Bentsosta. linda on itä-helsingistä kotoi-
sin oleva kaksikymmentävuotias aloitteleva räp-
artisti, jonka menneisyys itä-keskuksen ja Malmin 
huumepiireissä ja alistavissa parisuhteissa näky-
vät hänen rehellisissä sanoituksissaan. Mutta huu-
meita ja elämää niiden ympärillä ei ollut helppoa 
jättää. linda kamppailee edelleen paniikkikohtauk-
sien ja ahdistuneisuushäiriönsä kanssa kyetäkseen 
tavoittamaan unelmansa. Tarina musiikin ja unel-
mien voimasta.

2 300

TaMMi, 
jari juhani

Selkokielinen tietokirja 
talvisodasta

"Talvisota selkosuomeksi " ( työnimi ) selkokielinen 
tietokirja talvisodasta.

3 500
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tilastotietoa tiedonjulkistamisen apurahamyönnöistä 2007 – 2014

Tiedonjulkistamisen apurahat | taulukko 3

2007 43 (224) 148 000 38 3 4 0 1 1 1 4 3

2008 37 (176) 148 000 37 2 1 3 3 1 0 4 1

2009 46 (178) 165 000 39 2 7 8 2 1 1 23 5

2010 42 (145) 165 000 51 1 1 1 9 3 0 7 9

2011 51 (135) 165 000 54 0 0 1 1 3 1 6 5

2012 48 (144) 165 000 37 1 2 5 1 3 2 0 3

2013 67 (190) 270 000 57 3 2 0 5 7 1 12 6

2014 66 (329) 290 000 50 2 1 2 8 12 2 14 0

MYÖNTÖJÄ
YHTEENSÄ

(HAKIJOITA
YHTEENSÄ (1))

JAETTU
MÄÄRÄRAHA

YHTEENSÄ, 
EUROA

SAAJAN ILMOITTAMA KÄYTTÖTARKOITUS (JULKAISUVÄLINE).  
HAKEMUKSESSA ON VOITU ILMOITTAA MONTA ERI JULKAISUVÄLINETTÄ.

tietokirja
sanoma- 

lehti
aikakaus- 

lehti radio tv elokuva ym. cd internet muu

MYÖNNÖISTÄ 6KK 
TYÖSKENTELY- 

APURAHOJA 

LÄPIMENO- 
PROSENTTI HAKIJA-
MÄÄRÄN SUHTEEN

LÄPIMENO- 
PROSENTTI  

RAHAMÄÄRÄN  
SUHTEEN (2)

2007 3

6

5

2

2

4

10

12

19

21

26

29

38

33

35

20

12

17

17

24

24

21

21

14

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(1) Mikäli kyseessä on työryhmän toteuttama hanke, kaikki jäsenet ovat erillisiä hakijoita. 
(2) vuosina 2007 – 2011 läpimenoprosentti on pienempi, sillä haetun rahoituksen kokonaismäärä on suurempi kuin ilmoitettu 
 (tietokannan rakenteellinen ominaisuus).

SAAJA HANKE
HANKKEEN 
JULKINEN KUVAUS MÄÄRÄ, EUROA

urrila, 
anna sOFia

Lasten kuvatietokirja 
Matka unimaailmaan

lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattu kuva-
tietokirja välittää uusinta tieteellistä tietoa ihmis-
ten ja eläinten unesta ja nukkumisen eri tavoista. 
Kirjassa käydään tarinankerronnan kautta läpi sekä 
ihmisen että erityisesti eri eläinlajien unen erityis-
piirteitä sekä unen merkitystä.

1 750

usChanOv, 
TOMMi pETTEri

Kulttuuripessimismin 
nousu 1965–2015

länsimaisen kulttuurin omakuva on 50 vuodessa 
muuttunut merkittävästi. Optimistisesta, edisty-
västä 1960-luvun maailmasta on tultu 2010-luvun 
maailmaan, joka tuntuu neuvottomalta ja voimat-
tomalta. Kirjassani pohdin eri elämänalueilta otet-
tujen esimerkkien valossa, miten muutos on tark-
kaan ottaen tapahtunut. Mitä on niiden syy-seu-
raussuhteiden alkupäässä, joiden loppupäässä on 
nykyinen synkkä kulttuuri-ilmapiiri? ja missä mää-
rin pessimismiin vaipuminen on faktojen valossa 
ollut oikeutettua?

3 500

WiCKsTröM, 
MaTs gunnar

Finsk migration och 
svensk mångkultu-
ralism

”låt invandrarna behålla sin kultur”. den finska 
invandringen till sverige och mångkulturalismens 
genombrott. den omfattande finska invandringen 
till sverige är ett efterkrigstidens mest betydelse-
fulla fenomen i både Finlands och sveriges historia. 
det var den finska invandringen som lade grunden 
till svensk mångkulturalism.

10 000

WigrEn, 
hEnna-Kaisa  
MargarETa

Lasten kuvatietokirja 
Matka unimaailmaan

lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattu kuva-
tietokirja välittää uusinta tieteellistä tietoa ihmis-
ten ja eläinten unesta ja nukkumisen eri tavoista. 
Kirjassa käydään tarinankerronnan kautta läpi sekä 
ihmisen että erityisesti eri eläinlajien unen erityis-
piirteitä sekä unen merkitystä.

1 750

väliTalO, 
anu hElinä

Värin Veljeskunta sarjakuvaromaani värin veljeskunta on seikkailu 
värien maailmassa. Tarina tihkuu historiaa sekä 
kysymyksiä ja villejä arvauksia värien olemuk-
sesta osana havaintoa ja olemassaoloa. sarjaku-
vamuoto mahdollistaa väri-ilmiöiden havainnollis-
tamisen osana tarinaa. seikkailu ammentaa värien 
tutkimuksesta, joka on läpeensä monitieteistä ja 
-taiteista. seikkailun myötä värien olemus valot-
tuu mm. valon fysiikan, aineiden kemian, näköais-
tin, aivojen fysiologian ja ihmisen koko havaintojär-
jestelmän kannalta.

2 750

ZiTTing, 
Kirsi-Marja

Lasten kuvatietokirja 
Matka unimaailmaan

lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattu kuva-
tietokirja välittää uusinta tieteellistä tietoa ihmis-
ten ja eläinten unesta ja nukkumisen eri tavoista. 
Kirjassa käydään tarinankerronnan kautta läpi sekä 
ihmisen että erityisesti eri eläinlajien unen erityis-
piirteitä sekä unen merkitystä.

1 750
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Tiede kuuluu kaikille.
Opetus- ja kulttuuriministeriön 
nimittämä Tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunta seuraa tieteen, 
taiteen ja tekniikan eri alojen 
saavutuksia sekä kansallisen ja 
kansainvälisen tiedon kehitystä.




