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Meddelande från Delegationen för informationsspridning 14.11.2011 
 
STATENS PRIS FÖR INFORMATIONSSPRIDNING, STÖD FÖR 
KVALITETSLITTERATUR OCH STIPENDIER  
 
Delegationen för informationsspridning är ett expertorgan inom undervisnings- och kulturministeriet, 
vars uppgift är att följa med senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i 
Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt. 
Delegationen beviljar årligen projektstipendier, förser ministeriet med förslag om mottagarna av statens 
pris för informationsspridning samt sammanställer en lista med subventionerade inköp av 
kvalitetsböcker, för facklitteraturens del. Delegationen ger också ministeriet utlåtanden angående sitt 
verksamhetsområde samt ger förslag på och tar initiativ till olika sätt att utveckla 
informationsspridningen.  
 
Detta meddelande innehåller:  
1. Förslagen till mottagare av statens pris för informationsspridning ska vara inlämnade 15.12.2011  
2. Förslagen till stödlistan för inköp av kvalitetsböcker till de allmänna biblioteken före 15.12.2011  
3. Ansökningsperioden för stipendier för informationsspridning är januari 2012 
4. Kontaktuppgifter 
  
 
1. FÖRSLAG OM MOTTAGARE AV STATENS PRIS FÖR INFORMATIONSSPRIDNING  
 
Delegationen för informationsspridning önskar få in förslag om lämpliga mottagare av statens pris för 
informationsspridning. Förslag får inlämnas av utgivare, organisationer i branschen, övriga instanser 
samt enskilda.   
 
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar varje år de statliga prisen för informationsspridning, på 
inrådan av delegationen för informationsspridning.  
 
Prisen ges för förtjänstfullt informationsspridningsarbete i form av kommunikation på vetenskapens, 
konstens eller teknologins område, kommunikation som bidragit till att öka medborgarnas kunskaper 
och som gett impulser till samhällsdebatt. Pris ges för aktuella informationsinsatser med produkter som 
kan vara en högklassig vetenskaplig publikation eller någon annan faktaprodukt. Det kan också ges för 
förebildlig, långsiktig och mångsidig publikationsverksamhet. Prisen tillfaller individer eller 
arbetsgemenskaper. För särskilt meriterat och långvarigt arbete kan ett livsgärningspris för 
informationsspridning ges. Prisen ges inte för vetenskapliga publikationer som riktar sig till en 
begränsad krets experter, inte heller för läromedel som riktar sig till en specifik skara läsare. 
 
Delegationen inger sina rekommendationer om mottagare av statsprisen till undervisnings- och 
kulturministeriet i maj, och vinnarna tillkännages normalt i september.  
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År 2011 gavs tio statliga pris. Livsgärningsprisens (2 st.) storlek var 20 000 € vardera, de övriga var på 
15 000 €.  
 
Förslag om mottagare av prisen tillställs delegationen för informationsspridning före den 15 december 
2011 enligt följande:  
 
Inhemsk facklitteratur 
De verk som föreslås för priset insänds i form av tre eller fyra (3-4) recensionsexemplar till 
delegationens byrå. Alla verk som tidigare under det gångna året insänts till delegationen är med i 
bedömningen.  
 
Delegationen påminner förslagsställarna om att det är helt möjligt att sända in verken för bedömning så 
snart utgivningen har ägt rum. 
 
Förslag om annat än böcker 
Förslagen som gäller prisbelöning av tv- och radioprogram, tidningar och tidskrifter, webbtjänster och 
andra informationsprodukter samt förslagen till mottagare av livsgärningspris inlämnas till 
delegationens byrå i form av presentationer, jämte motiveringar och eventuellt bakgrundsmaterial. 
 
Delegationen återsänder inte inlämnade presentationer eller recensionsexemplar.  
 
Delegationens medlemmar och generalsekreteraren har också rätt att till bedömning ta sådan 
faktainformation som inte blivit föreslagen.  
 
 
2. FÖRSLAGEN TILL STÖDLISTAN FÖR INKÖP AV KVALITETSBÖCKER  
 
Köpstödet är ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat stöd för de allmänna bibliotekens 
inköp av sådan kvalitetslitteratur som inte har stor spridning. Stödet ger biblioteken större möjligheter 
att köpa in sådana under det föregående året utgivna kvalitetsböcker, som statens litteraturkommission 
eller delegationen har uppfört på köpstödslistan. Utöver skönlitteratur och faktalitteratur kan listan 
innehålla böcker av typen lättläst, ljudböcker, böcker med extra stor text, inspelningar på CD-rom eller 
DVD på teckenspråk samt litteratur på samiska. Även översatt litteratur kan föreslås för intagning på 
köpstödslistan. 
 
I mars 2012 kommer delegationen till ministeriet inge sina förslag till införandet av faktalitteratur på 
köpstödslistan. Varje förlag får föreslå maximalt sex (6) titlar för införande på listan.  
 
Av faktaböckerna som föreslås för intagning på köpstödslistan ska ett (1) recensionsexemplar inlämnas 
till delegationens byrå före den 15 december 2011. Samtliga böcker som dittills under år 2011 inlämnats 
till delegationen är med i behandlingen, liksom också de böcker som föreslagits för statligt pris.  
 
För skönlitteraturens del upprättas köpstödslistan av statens litteraturkommission: 
www.taiteenkeskustoimikunta.fi  
 
 
3. PROJEKTSTIPENDIER FÖR INFORMATIONSSPRIDNING  
 
Projektstipendierna för informationsspridning och halvårsstipendierna beviljas för skapande av 
populariserade fakta, i form av böcker, tv- och radioprogram, tidningsartiklar eller faktaprodukter i 
elektronisk form. Stipendierna beviljas i första hand som kompensation för skapande arbete. 
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Information som bara riktar sig till en snäv krets, översättningar, läroböcker och vetenskapliga 
avhandlingar, omfattas inte av stipendier av detta slag. 
 
Delegationen betonar att stipendiemedel även kan beviljas för informationsprodukter som vänder sig 
till specialgrupper, som etniska grupper, invandrare och handikapporganisationer. Det är meningen att 
stipendieansökningarna år 2012 också ska kunna gälla anordnande av utbildning på 
informationsspridningens område. 
 
Värdet av de år 2011 beviljade stipendierna var 165 000 euro. Delegationen stödde inalles 51 projekt 
med stipendier, av vilka två var halvårs arbetsstipendier.  
 
Ansökningsperioden för stipendierna är 1 – 31 januari 2012. Närmare ansökningsanvisningar finns på 
delegationens webbplats www.tjnk.fi. 
 
 
4. KONTAKTUPPGIFTER 
 
Närmare information ges av delegationens generalsekreterare Reetta Kettunen, tfn 09-228 692 36, 
040 733 59 35, samt av assistent Anna Rauhala, tfn 09-228 692 35, 044 346 99 90.  
 
Adress för förfrågningar med e-post: info@tjnk.fi  
 
Byråns adress: 
Delegationen för informationsspridning 
Mariegatan 7 C 1 
00170 Helsingfors 
 
Kontaktuppgifter till ledamöterna i delegationen för informationsspridning ges på begäran.   
 
Närmare uppgifter på internet: www.tjnk.fi 


