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Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta tiedottaa 14.11.2011 
 
TIEDONJULKISTAMISEN VALTIONPALKINNOT, OSTOTUKILISTA JA APURAHAT  
 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa 
tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja 
kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta jakaa vuosittain kohdeapurahoja, tekee esityksen 
tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta yleisten kirjastojen 
ostotukilistan. Lisäksi se antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tekee esityksiä ja 
aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä. 
 
Tiedotteen sisältö: 
1. Esitykset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi 15.12.2011 mennessä 
2. Esitykset yleisten kirjastojen ostotukilistalle 15.12.2011 mennessä  
3. Tiedonjulkistamisen apurahojen haku 1.1.–31.1.2012 
4. Yhteystiedot 
 
 
1. ESITYKSET TIEDONJULKISTAMISEN VALTIONPALKINNON SAAJIKSI 
 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää esityksiä tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi. 
Esityksiä voivat tehdä kustantajat, alan järjestöt, muut tahot ja yksityiset henkilöt.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot 
tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä.  
 
Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä 
merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä 
yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka 
tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös 
esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä. Palkinnot myönnetään 
tekijälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää 
tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto. Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille 
tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta. 
 
Neuvottelukunta tekee esityksen valtionpalkinnon saajista opetus- ja kulttuuriministeriölle toukokuussa 
ja palkinnot jaetaan pääsääntöisesti syyskuussa.  
 
Vuonna 2011 myönnettiin kymmenen palkintoa, elämäntyöpalkinnot (2 kpl) olivat suuruudeltaan 
20 000 € ja muuta palkinnot 15 000 €.  
 
Palkintoesitykset tulee osoittaa tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalle 15.12.2011 mennessä 
seuraavasti:  
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Kotimaiset tietokirjat 
Palkittavaksi esitettävistä teoksista pyydetään toimittamaan kolmesta neljään (3 - 4) arvostelukappaletta 
neuvottelukunnan toimistolle. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut teokset ovat 
mukana käsittelyssä. 
 
Neuvottelukunta muistuttaa mahdollisuudesta toimittaa teokset arvioitavaksi heti niiden ilmestyttyä. 
 
Muut palkintoesitykset 
Palkittavaksi esitettävistä TV- ja radio-ohjelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä, verkkopalveluista ja 
muista tietotuotteista sekä elämäntyöstään palkittavaksi esitettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan 
esitys perusteluineen ja mahdollisine tausta-aineistoineen neuvottelukunnan toimistolle. 
 
Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettuja esityksiä tai arviointikappaleita.  
 
Neuvottelukunnan jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus tuoda käsittelyyn myös sellaisia tietotuotteita, 
joista ei ole tehty esitystä.  
 
 
2. ESITYKSET YLEISTEN KIRJASTOJEN OSTOTUKILISTALLE 
 
Ostotuki on opetus- ja kulttuuriministeriön yleisille kirjastoille myöntämä tuki vähälevikkisen 
laatukirjallisuuden hankintaan. Ostotuella voidaan hankkia kirjoja listoilta, jotka kirjallisuustoimikunta ja 
tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laativat edellisenä vuonna julkaistuista vähälevikkisistä kirjoista. 
Kauno- ja tietokirjallisuuden lisäksi ostotukilistalla voi olla selkokirjallisuutta, äänikirjoja, isotekstisiä 
kirjoja, viittomakielisiä cd-rom tai dvd-tallenteita sekä saamelaiskirjallisuutta. Ostotukilistalle voi esittää 
myös käännösteoksia. 
 
Maaliskuussa 2012 neuvottelukunta laatii ministeriölle esityksen tietokirjallisuuden ostotukilistasta. 
Kukin kustantaja voi esittää ostotukilistalle enintään kuutta (6) nimikettä.  
 
Ostotukilistalle esitettävistä tietokirjoista pyydetään toimittamaan yksi (1) arvostelukappale 
neuvottelukunnan toimistolle 15.12.2011 mennessä. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle 
toimitetut, samoin kuin kaikki palkittavaksi esitetyt teokset, ovat mukana käsittelyssä.  
 
Kaunokirjallisuuden osalta ostotukilistan laatii valtion kirjallisuustoimikunta: 
www.taiteenkeskustoimikunta.fi  
 
 
3. TIEDONJULKISTAMISEN KOHDEAPURAHAT 
 
Tiedonjulkistamisen kohdeapurahat ja puolivuotiset apurahat myönnetään tietoa popularisoivien 
kirjojen, TV- ja radio-ohjelmien, lehtiartikkeleiden tai sähköisessä muodossa julkaistavien 
tietotuotteiden tekemiseen. Apurahat myönnetään pääasiassa luovan työn korvauksina. Suppeille 
erityisryhmille tarkoitetut kohteet, käännökset, oppikirjat ja tieteelliset tutkimukset eivät kuulu 
apurahoituksen piiriin. 
 
Neuvottelukunta pitää tärkeänä suunnata apurahoitusta eritysryhmien, kuten etnisten ryhmien, 
maahanmuuttajien ja vammaisjärjestöjen tietotuotteisiin. Vuoden 2012 haussa on mahdollista hakea 
apurahoitusta myös tiedonjulkistamisen koulutuksen järjestämiseen. 
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Vuonna 2011 apurahoja myönnettiin 165 000 euroa. Neuvottelukunta tuki yhteensä 51 hanketta, joista 
kahdelle myönnettiin puolen vuoden työskentelyapuraha. 
 
Apurahojen hakuaika on 1.1.–31.1.2012. Tarkemmat hakuohjeet neuvottelukunnan verkkosivuilla: 
www.tjnk.fi. 
 
 
4. YHTEYSTIEDOT 
 
Lisätietoja antavat pääsihteeri Reetta Kettunen p. (09) 228 69 236, 040-733 59 35 ja avustaja Anna 
Rauhala, p. (09) 228 69 235, 044-346 99 90.  
 
Tiedustelut sähköpostitse info@tjnk.fi  
 
Toimiston osoite: 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 
Mariankatu 7 C 1 
00170 Helsinki 
 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jäsenten yhteystiedot toimitetaan pyynnöstä.  
 
Lisätietoa netistä: www.tjnk.fi 


