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Tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen jakotilaisuus 12.4.2007

Opetusministeri Antti Kalliomäki jakoi tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot valtioneuvoston juhlahuoneisto 
Smolnassa.

Kuvaaja Pirjo Mäenpää
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Neuvottelukunnan asema 
valtionhallinnossa ja tehtävät 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetusministe-
riön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja teknii-
kan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä 
muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neu-
vottelukunta jakaa vuosittain kohdeapurahoja ja tekee 
esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista 
sekä laatii tietokirjallisuuden osalta laatukirjallisuuden 
ostotukilistat. Lisäksi se antaa ministeriölle lausuntoja 
toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tekee esityksiä ja 
aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on
tehdä esitykset tiedonjulkistamisen valtionpalkin-
non saajiksi
myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahat
laatia tietokirjallisuuden osalta vähälevikkisen kirjal-
lisuuden laatutukilista
toimia opetusministeriön asiantuntijaelimenä tie-
donjulkistamiseen liittyvissä kysymyksissä
tehdä tiedonjulkistamiseen liittyviä aloitteita
herättää keskustelua alan kysymyksistä
tehdä tutkimuksia ja selvityksiä tiedonjulkistamisen 
alueelta

Tiede ja yhteiskunta -työryhmän muistio (opetusminis-
teriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:28) ja sen 
jatkotyönä laadittu opetusministeriön toimenpideohjel-
ma (29.11.2007) määrittää tiedonjulkistamisen neuvot-
telukunnan aseman tiedonjulkistamisen kenttää koordi-
noivana ja tiedonjulkistamista edistävänä tiedehallinnon 
toimijana.  

Neuvottelukunnan toiminnan 
vakiintuminen

Kuluneen vuoden aikana neuvottelukunnan toimin-
taympäristö on vakiintunut. Samalla neuvottelukunnan 
toiminta on laajentunut. 

Neuvottelukunta on toiminut runsaan vuoden ajan 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä. Val-
tuuskunnan yhteydessä toimii myös muita suomalaisen 
tutkimuksen taustatahoja, kuten tutkimuseettinen neu-
vottelukunta. Neuvottelukunnan sijoittaminen osaksi 
laajempaa tieteen ja tutkimuksen alan toimijoiden verk-
koa on osoittaunut hedelmälliseksi ratkaisuksi, sillä eri 
tahot tukevat luontevasti toistensa toimintaa. 

•

•
•

•

•
•
•

Neuvottelukunnan päätoiminen ja vakinainen pääsihtee-
ri aloitti toimessaan toukokuussa 2006.

Neuvottelukunnan kokoonpano 
1.6.2006 – 31.5.2009

Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan kuuluu puheen-
johtaja ja kymmenen jäsentä, jotka opetusministeriö ni-
mittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan Suomen 
Akatemiaa, taiteen keskustoimikuntaa sekä alan keskei-
siä järjestöjä.

Puheenjohtaja
pääjohtaja Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto 

Varapuheenjohtaja
professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto

Jäsenet 
professori Liisi Huhtala, Oulun yliopisto 
päätoimittaja Johanna Korhonen, Journalisti-lehti
pääjohtaja Kirsi Lindroos, Opetushallitus 
professori Markku Löytönen, Helsingin yliopisto 
viestintäpäällikkö Anu Mustonen, Jyväskylän yliopisto 
akatemiaprofessori Risto Nieminen, TKK
toimittaja Martti Paananen
professori Yrjö Juhani Renvall, Tampereen yliopisto
professori Marja-Liisa Riekkola, Helsingin yliopisto 

Pääsihteeri
FT Reetta Kettunen

Sihteeri 
Tradenomi Johanna Nieminen

Kirjastonjohtaja Kari Vaijärvi toimi neuvottelukunnan 
vakinaisena asiantuntijana. 

Kokoukset

Kuluneen toimivuoden aikana neuvottelukunta kokoon-
tui kahdeksan kertaa, joista yksi kokous oli sähköpostitse 
käyty verkkokokous.

Neuvottelukunta muodostaa tarvittaessa työryhmiä 
valmistelemaan käsiteltävänä olevia asioita neuvottelu-
kunnan päätettäväksi. Työryhmiä oli toimivuonna kaksi: 
apurahatyöryhmä ja www-sivustojen palkitsemiskritee-
rejä valmistellut työryhmä.
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Neuvottelukunnan keskeiset 
tehtävät toimivuotena

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot 

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot ovat neuvottelu-
kunnan julkisuudessa näkyvin toimintamuoto. Valtio-
vallan osoittamalla tunnustuksella on erityinen merkitys 
ja asema suomalaisten tiedonvälityksen palkintojen jou-
kossa. Palkintoa arvostetaan myös siksi, että palkintoesi-
tyksen tekijä on riippumaton, eri alojen tunnustetuista 
asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto on tasokkaiden 
tietokirjojen, radio- ja TV-ohjelmien sekä sanoma- ja 
aikakauslehtien palkitsija. Palkintojen piiriin kuuluvat 
edellisen kalenterivuoden aikana julkistetut tietotuotteet. 
Palkinto voidaan myöntää kirjoittajalle, esittäjälle, toimit-
tajalle, tuottajalle tai kääntäjälle taikka työryhmälle. Tie-
donjulkistamisen kentällä erityisen ansioituneelle hen-
kilölle voidaan palkinto myöntää elämäntyöpalkintona. 
Palkinnot myöntää opetusministeriö tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunnan esityksestä. 

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot 
vuonna 2007

Toimivuonna jaettiin yhteensä kahdeksan palkintoa, ku-
kin suuruudeltaan 10 000 euroa. Vuonna 2007 jaettiin 
poikkeuksellisesti kaksi elämäntyöpalkintoa. 

Opetusministeri Antti Kalliomäki jakoi valtion tiedon-
julkistamisen palkinnot 12.4.2007 valtioneuvoston juh-
lahuoneistossa Smolnassa.1

Professori Peter von Bagh tiedonjulkistamisessa teh-
dystä monipuolisesta elämäntyöstä

Professori Peter von Bagh (s. 1943) on elokuvahistori-
an professori, ohjaaja, toimittaja, populaarikulttuuriin 
laajasti perehtynyt dokumentaristi ja kulttuuripersoona. 
Hänen töistään tunnetaan neljänkymmenen vuoden ajan 
ilmestyneiden elokuvakirjojen ohella myös arkistomate-
riaaleista kootut kollaasielokuvat ja dokumentit. Niissä 
von Bagh on kuvannut lukuisten ilmiöiden ja viihteen 
tekijöiden kautta, fi ktiota ja dokumentteja yhdistelemällä 
sodanjälkeistä kansallista kokemusta. 

1 Opetusministeriön tiedote 12.4.2007: http://www.minedu.
fi /OPM/Tiedotteet/2007/04/Tiedonjulkistamisen_
valtionpalkinto.html?lang=fi &extra_locale=fi  

von Baghin käsissä myös populaarikulttuuri ilmentää 
historiaa ja ajan ilmiöitä. Hänen dokumenttiensa mate-
riaalia ovat usein arvottomina pidetyt kuvat, iskelmät, 
välähdykset vanhoista näytelmäelokuvista ja uutiskatsa-
uksista, joita editoimalla von Bagh kokoaa kuvaa suoma-
laisen arjen kulttuurista. 

von Bagh on tuottelias tiedonjulkistaja. Hänen tuotan-
tonsa käsittää kymmeniä kirjoja ja kymmeniä televisio-
elokuvia sekä unohtumattomat radio-ohjelmat, jotka 
uskaltautuivat esittelemään elävää kuvaa äänen voimalla. 
Hän on tuonut kaikille tutuksi muun muassa käsitteet 
iskelmistä kansakunnan yhteisenä muistina ja elokuvista 
elämää suurempina kokemuksina.

Ohjelmien ja tuhansien kirjoitettujen sivujen takana on 
lopulta kuitenkin elokuvafriikki, joka tutkiessaan ei teore-
tisoi, vaan tuottaa uutta materiaalia uudelle tutkimukselle 
ja uusille tutkijapolville. Uppoutuminen suomalaisiin ai-
heisiin ei ole estänyt von Baghia liikkumasta universaalis-
ti elokuvan ja sen kirkkaimpien tähtien maailmassa. 

Peter von Bagh on työskennellyt Suomen elokuva-arkis-
ton toiminnanjohtajana, hän on edelleen Filmihullu-leh-
den päätoimittaja ja Sodankylän elokuvafestivaalien tai-
teellinen johtaja. Vuoden 2004 Cannesin elokuvajuhlilla 
hän kuului kilpailusarjan tuomaristoon. 

Peter von Bagh ja elokuva on käsitepari, joka on iskostu-
nut suomalaiseen kulttuuriperimään. 

Professori emeritus Matti Klinge tiedonjulkistamisessa 
tehdystä monipuolisesta elämäntyöstä 

Emeritusprofessori Matti Klinge (s. 1936) on tehnyt pit-
kän ja poikkeuksellisen ansiokkaan uran akateemisena 
tutkijana, yliopistollisena opettajana, kulttuurivaikuttaja-
na, sanomalehtikirjoittajana, esitelmöitsijänä ja kirjailija-
na. Ennen eläkkeelle siirtymistään vuonna 2001 hän ehti 
vaikuttaa yhteiskunnallisessa toiminnassa yli viiden vuo-
sikymmenen ajan. Tämän jälkeenkin hän on kirjoittanut 
ja luennoinut niin kotimaassa kuin muualla Euroopassa 
sekä julkaissut useita kirjoja. 

Jo väitöskirja Kansalaismielen synty (1967) nosti esiin tee-
moja ja aiheita, joiden syventämiseen Klingen myöhem-
mät tutkimukset, opetus ja julkinen esiintyminen perus-
tuvat. Niitä ovat muuan muassa yliopiston poliittinen 
merkitys ja asema suomalaisen yhteiskunnan keskiös-
sä, sivistyksen keskeisyys ja sivistyneistön rooli kansa-
laisyhteiskunnan muodostumisessa, Helsingin asema ja 
merkitys Suomessa. Muissa teoksissaan Klinge on tuo-
nut julkiseen keskusteluun tulkintoja eurooppalaisesta 

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto voidaan myöntää kuluneen vuoden aikana julkistetulle kirjalle, ra-
dio- ja TV-ohjelmalle, sanoma- ja aikakauslehdelle tai muulle tietotuotteelle. Palkinto osoitetaan kirjoittajalle, 
toimittajalle, tuottajalle tai työryhmälle. Lisäksi voidaan myöntää elämäntyöpalkinto ansioituneelle tiedon-
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kulttuurista, pohjoismaisuudesta, suomalaisuuden po-
liittisesta ja sosiaalisesta muotoutumisesta, kansallisten 
symbolien ja tunnusten, maisemaihanteen, esteettisten 
arvojen, suurmieskultin muodostumisesta, suomalaisen 
ja eurooppalaisen historian käännekohdista. Hänen kir-
jansa ovat poikkeuksetta herättäneet paljon keskustelua 
myös Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa. Itämeren alu-
een historia, vuorovaikutus ja Venäjän kehitys ovat olleet 
Klingen kiinnostuksen tärkeä kohde. Hän on mielipide-
vaikuttaja, joka ei kaihda provosoiviakaan keskustelun-
avauksia. 

Kielitaitoinen Klinge teki elämäntyönsä Helsingin yli-
opiston historian professorina (ruots). Hän toteutti 
opettajana sitä viestiä, josta hän itse luennoi: akateemista 
oppia nauttineen henkilön tulee vaikuttaa kansalaisena, 
tiedonvälittäjänä ja -tulkitsijana oman yhteisönsä yhteis-
kunnalliseen keskusteluun. Hän on auliisti jakanut tieto-
jaan ja osaamistaan sekä kollegoille että oman ammatti-
piirin ulkopuoliselle kuulijakunnalle niin Suomessa kuin 
muualla Euroopassa. Klinge on nykyajan kansanvalista-
ja, joka on kotonaan myös televisiossa ja radiossa. 

Monia Klingen teoksia on käännetty useille kielille. Hä-
nen teoksiaan, seitsemälletoista kielelle käännetty Kat-
saus Suomen historiaan, sekä kirjoja Suomi Euroopassa ja 
Helsinki – Itämeren tytär on käytetty vuosien ajan, päivi-
tettyinä, sekä kotimaassa että ulkomailla Suomen kuvan 
hahmottamiseen. Viime vuosina Klinge on ollut Suomen 
kansallisbiografi a -suurhankkeen toimituskunnan päätoi-
mittajana. Viimeisin teos, Iisalmen ruhtinaskunta (2006), 
tuo tuoreita avauksia modernisaatioprosessiin. Klingen 
teokset ovat saaneet tunnustuksia ja palkintoja Suomessa 
ja ulkomailla.

Opetus- ja tutkimustyönsä ohella Klinge on toiminut 
monissa yhteiskunnallisissa luottamustoimissa. Klin-
ge tunnetaan näkyvänä kulttuurikeskustelijana. Hänen 
journalistinen osaamisensa on perua aktiivisesta kirjoit-
telusta ylioppilaiden kulttuurijulkaisuihin. Hän kirjoittaa 
edelleen ahkerasti sanomalehtiin. Eläkkeelle jäätyään hän 
on julkaissut päiväkirjasarjaa, joka on saavuttanut suuren 
suosion. Vuosina 1982 ja 1988 Klinge toimi Tasavallan 
presidentin valitsijamiehenä. Hän toimii myös Suomen 
Tiedeseuran puheenjohtajana. 

Toimittaja Torsten Ekman teoksesta Suomen Kaarti 1812 
– 1905 (Schildts; ruots. Finska gardet 1812 - 1905)

Suomen Kaartin vaiheet ovat eläneet yli sadan vuoden 
ajan joukko-osaston lakkauttamisen jälkeen sekä suoma-
laisessa kansanperinteessä että historiankirjoituksessa. 
Valtiotieteiden maisteri Torsten Ekman on kuitenkin on-

nistunut löytämään Venäjän keisaria palvelleen suomalai-
sen eliittijoukko-osaston vaiheisiin uuden näkökulman ja 
kirjoitusotteen. Hän tarkastelee Kaartin vaiheita osittain 
sukulaisensa vääpeli Viktor Ekmanin kautta. Torsten 
Ekman nivoo kokeneen journalistin varmalla otteella 
yksilöllisen näkökulman Venäjän imperiumin ja Suomen 
autonomisen suuriruhtinaanmaan viimeisten yhteisten 
vuosikymmenten dramaattiseen tapahtumahistoriaan. 

Ekmanin sekä ruotsiksi että suomeksi julkaistu teos tar-
joaa hienon, pelkkää sotilashistoriaa paljon laajemman 
ajankuvan Venäjän keisarikuntaan kuuluneesta Suomes-
ta. Armeijalla oli Venäjän laajassa imperiumissa erityinen 
asema. Sen tehtävänä oli sitoa väestöltään ja kulttuureil-
taan hyvin erilaiset alueet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
ja turvata yhteiskunnan ja hallinnon toimivuus. 

Suomen Kaartin – tai oikeammin Keisarillisen henki-
kaartin Suomen 3. tarkk’ampujapataljoonan – vaiheet 
kertovat myös siitä, millä tavoin Suomea ryhdyttiin si-
tomaan läheisemmin Venäjän imperiumiin ja siitä vah-
vasta asemasta, jonka joukko-osasto tässä tehtävässä 
sai. Osallistuminen Puolan kapinan kukistamiseen 1831 
teki Kaartista Venäjälläkin luottojoukko-osaston, mikä 
luottamus murtui vasta 1900-luvun venäläistämispolitii-
kan vuosina ja johti Kaartin lakkauttamiseen. Sitä en-
nen suomalaisten soturien tie oli vienyt Krimin sodan 
tapahtumiin ja 1878 Bulgarian vapaustaistelussa Kons-
tantinopolin porteille. Ekmanin teosta lukiessa huomaa 
hämmästyttävän samankaltaisuuden maailmanpolitiikan 
polttopisteisiin 1800-luvulla lähetettyjen kaartilaisten ja 
heidän tämän päivän kriisipesäkkeissä kansainvälisissä 
tehtävissä palvelevien maanmiestensä välillä.

Tutkija Riina Jalonen, akatemiaprofessori Ilkka Hans-
ki, yliopistolehtori Timo Kuuluvainen, professori 
Eero Nikinmaa, professori Paavo Pelkonen, profes-
sori Pasi Puttonen, tutkija Kaisa Raitio ja professori 
Olli Tahvonen teoksesta Uusi Metsäkirja (Gaudeamus)

Toteamus Suomen kansa elää metsästä on juurtunut jo-
kaisen maamme asukkaan mielenmaisemaan; metsä on 
tärkein luonnonvaramme. Metsien käyttö monipuolistuu 
ja kiinnostukseen kohteena ovat yhtäältä puuntuotanto 
mutta myös metsien hyötykäyttö esimerkiksi maiseman-
hoidossa, riista- ja porotaloudessa, matkailussa ja virkis-
tyskäytössä sekä sijoituskohteena. Nykyiseen keskuste-
luun metsistä osallistuvat perinteisten metsätieteilijöiden 
lisäksi niin biologit ja ympäristötieteilijät kuin kulttuurin- 
ja taloustutkijat. 

Uusi metsäkirja on ensisijaisesti seitsemän Tutkijoiden 
metsäpalaveri -seminaarin hedelmä. Metsäpalaverit puo-

julkistajalle. Kustantajat, järjestöt, muut tahot ja yksityiset henkilöt voivat tehdä esityksiä valtionpalkinnon 
saajiksi. Esitykset toimitetaan tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalle vuosittain joulukuun 15. päivään men-
nessä. Lisätietoja http://www.tjnk.fi /valtionpalkinnot.shtml.
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lestaan oli Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-han-
ke; hankkeiden tarkoituksena on herättää pitkäjänteistä 
tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua avoimista ky-
symyksistä tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. 

Tutkijat ovat erinomaisesti oivaltaneet, että uudet aja-
tukset edellyttävät eri tieteenalojen yhdistämistä ja rin-
nakkaisaloihin liittyvän tutkimuksen tuntemusta. Kirja 
on poikkeuksellisen monipuolinen ja syvällinen keskus-
telunavaus ja pohjustus laajemmalle yhteiskunnalliselle 
keskustelulle ja pohdiskelulle Suomen metsistä ja niiden 
käytön tavoitteista. Teoksen teemoja ovat kestävä kehi-
tys, metsien käytön historia, metsänkasvatuksen tavoit-
teet ja keinot, metsien monimuotoisuus, metsän monet 
merkitykset sekä alueellinen yhteistyö metsätaloudessa.

Uuden metsäkirjan kirjoittajat näkevät metsän puilta ja 
avaavat ennenkäymättömiä polkuja lukijan kulkea.  

Toimittaja Kati Juurus, kuvaaja Marco Hyvärinen ja 
leikkaaja Minna Nuotio Yleisradion TV1:n MOT-oh-
jelmasarjaan kuuluvista televisio-ohjelmista Ensimmäisen 
valtakunnan vieraana ja Tie Guantanamosta

Länsi-Kiinan Xingjiangin alueella asuvat islaminuskoiset, 
turkinsukuiset uiguurit ovat yksi vuoden 2001 jälkeisen 
terrorisminvastaisen sodan vähän tunnetuista kärsijöis-
tä. Kiina leimasi kärkkäästi uiguuriaktivistit Al Qaidan 
tukijoiksi ja ainakin yli 20 uiguureihin lukeutuvaa vankia 
päätyi Yhdysvaltain ylläpitämälle Guantanamon vanki-
leirille. Toimittaja Kati Juurus, kuvaaja Marco Hyvärinen 
ja leikkaaja Minna Nuotio seuraavat kahdessa TV 1:n 
MOT-ohjelmasarjaan kuuluvassa ohjelmassaan viiden 
uiguurivangin vaiheita Guantanamossa ja heidän vapaut-
tamisensa jälkeen Albaniassa. Ohjelmat kertovat niistä 
lähes absurdeista kohtaloista, joihin syyttömäksikin to-
dettu ihminen voi joutua maailmanpolitiikan pyörteissä. 

Ohjelmat ovat korkealaatuisia dokumentteja, joihin on 
onnistuttu saamaan kansainvälisesti kiinnostavia haastat-
teluja ja otoksia. Ne osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä 
kohteena olevaan aiheeseen ja edustavat tutkivaa jour-
nalismia parhaimmillaan. Kohdehenkilöiden ja heidän 
omaistensa kohtaloita seurataan Kiinan, Afganistanin ja 
Pakistanin ohella myös Ruotsiin ja Suomeen. Yhdysvallat 
tarjosi viittätoista Guantanamossa vangittuna ollutta ui-
guurivankia pakolaisiksi Suomeen, kun heitä ei mahdolli-
sen epäinhimillisen kohtelun vuoksi uskallettu palauttaa 
Kiinaankaan. Suomi torjui tarjouksen monien muiden 
maiden tavoin. Lopuksi vain Albania suostui ottamaan 
vapautetut uiguurit vastaan – mutta ulospääsyä sieltä ei 
ole tiedossa. Juuruksen,  Hyvärisen ja Nuotion taidokas 

ohjelma osoittaa, että valtioiden tekemät päätökset ja 
toimenpiteet voivat yksilötasolla johtaa tilanteisiin, jois-
sa ihminen voi ilman omaa vaikutustaan menettää jopa 
sellaiset perusoikeudet, jotka on monin kansainvälisin 
sopimuksin haluttu turvata.

Professori Jukka Maalampi teoksesta Maailmanviiva 
– Albert Einstein ja moderni fysiikka (Ursa)

Professori Jukka Maalammen teos Maailmanviiva – Albert 
Einstein ja moderni fysiikka kuvaa fysikaalisten tieteiden 
kehitystä 1800-luvun puolivälistä tähän päivään. Sähkön, 
magnetismin ja valon ominaisuuksien selvittämisestä al-
kanut työ on johtanut aivan uuden, kosmologisen maail-
mankuvan muodostumiseen ja aineen rakenteiden salai-
suuksien ratkeamiseen. 

Fysiikan kehityksen ytimessä ovat suhteellisuusteoria ja 
kvanttimekaniikka. Maalammen kirja rakentuu Albert 
Einsteinin saavutusten ympärille mutta kertoo samalla 
fysiikan tutkimuksen monisäikeisestä etenemisestä. Fysi-
kaaliset tieteet ovat mahdollistaneet teknologiaa hyödyn-
tävän tietoyhteiskunnan. 

Maalampi on onnistunut löytämään uuden ja raikkaan 
tavan käsitellä yhtä aikamme tiedeikonia. Maailmanviiva 
on elävästi kirjoitettu, tiivis esitys modernin fysiikan syn-
nystä. Se on tieteenhistorian helmi, josta piirtyy hieno 
tausta nykyfysiikalle ja teknologialle.

Vastaava toimittaja Reijo Perälä, tuottaja-toimittaja Sei-
ja Aunila, tuottaja-toimittaja Rita Landström, toimit-
taja Jukka Lindfors, toimittaja Paavo Rytsä, arkistotoi-
mittaja Seija de Rybel, toimittaja Charlotta Hedman 
ja julkaisujärjestelmän kehittäjä Hannu Sola Yleisradion 
Internetpalvelusta Elävä arkisto

Yleisradion Elävä arkisto on kansakunnan audiovisuaali-
nen muisti, joka tarjoaa tv-ohjelmia, arkistofi lmejä, valo-
kuvia ja radio-ohjelmia Internetissä avoimesti ja maksut-
tomasti. Suuret uutistapahtumat, nostalgiset ajankuvat, 
urheilun tähtihetket, ihmisten elämä eri vuosikymmenil-
tä ovat kansalaisten saatavilla ajasta ja paikasta riippu-
matta. 

Syksyllä 2006 avatussa palvelussa on tällä hetkellä yli 200 
tuntia tv-ohjelmia ja vanhoja fi lmejä sekä noin 600 tuntia 
radio-ohjelmia. 

Mukana on myös ruotsinkelinen Arkivet-sivusto sekä 
Radion sinfoniaorkesterin sivut. Tarjolla on myös ym-

Tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja ja puolivuotinen apuraha myönnetään tietoa popularisoiville 
kirjoille, radio- ja TV-ohjelmille, lehtiartikkeleille tai sähköisessä muodossa julkaistaville tietotuotteille. Tuet 
ovat tarkoitettu luovan työn tekemiseen. Tukea voidaan myöntää myös lapsille ja nuorille tarkoittelujen tie-
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päri vuorokauden toimiva Elävän arkiston nettiradio, joka 
lähettää ohjelmia Pekka Tiilikaisen sota-ajan rintamase-
lostuksista tähän päivään. Elävän arkiston vanhimmat 
fi lmit ovat vuodelta 1906 eli peräti sadan vuoden takaa. 
Sisältöä täydennetään jatkuvasti.

Palvelun erityinen ansio ovat ohjelmia taustoittavat artik-
kelit, jotka kytkevät aineiston historiallisiin yhteyksiinsä 
ja valottavat ohjelmien taustoja asiantuntevasti. Palvelu 
hyödyntää uuden viestintäteknologian mahdollisuuksia 
monipuolisesti ja käyttäjiä aktivoiden. Interaktiivinen 
sivusto kutsuu käyttäjänsä täydentämään ja kommentoi-
maan artikkeleita sekä esittämään omia toiveitaan arkis-
toon sisällytettäväksi materiaaliksi.

Elävä arkisto on journalistisella ammattitaidolla tehty, 
sivistävä ja myös viihdyttävä aineistolähde kaikille kan-
salaisille. Se tarjoaa monenlaisia opetuskäytön ja havain-
nollistamisen mahdollisuuksia vaikkapa kasvatuksen ja 
viestinnän ammattilaisille. 

Filosofi an tohtori Sirkka-Liisa Ranta teoksesta Hellet-
tä, heinäpoutaa – heinänteon kulttuurihistoriaa (SKS)

Heinänteon kulttuurihistoriaa on havainnollisesti kirjoitet-
tua suomalaisen maatalouden ja elämänmuodon histo-
riaa. 

Kansatieteilijä Sirkka-Liisa Rannan teos yhdistää selke-
än kerronnan ja yksityiskohtien rikkauden. Huolellisesti 
tehty pohjatyö välähtelee tekstin tietopitoisuudessa, tar-
koissa viittauksissa ja ajankuvaa värittävissä tekstilaina-
uksissa. Yhdessä huolellisesti valitun kuvituksen ja napa-
koiden kuvatekstien kanssa teos piirtää lukijansa mieleen 
kuvan heinänteosta, sortumatta kuitenkaan liialliseen 
nostalgiaan. Heinänteko on vaativaa työtä, jota tehtiin 
mielihyvällä. 
 
Heinänteon kulttuurihistoria elää nykypäivässä vahvana. 
Käytämme ilmaisuissamme heinänteosta tuttuja sanon-
toja, perinteinen kuva kesäisestä maaseutuidyllistä on 
täydellinen kun kuvassa on heinäseipäitä. Heinänteko on 
edelleen arvostettua, arvokkaat kotieläimet, kuten hevo-
set, vaativat laadukasta ruokaa – kesän parhaat pouta-
heinät.

Kansatieteellinen teos painottuu heinänteon työkaluihin 
ja -käytänteisiin, mutta siinä esitellään myös elokuvien 
heinäkasaromantiikkaa ja kuvataiteen ja kirjallisuuden 
haravatyttöjä ja latomeriä. Kuvitus tekee vankasta koko-
naisuudesta miellyttävästi nostalgisen.

Tiedonjulkistamisen kohdeapurahat

Tiedonjulkistamisen apurahoja myönnetään tiedonjul-
kistamista edistävien työsuunnitelmien toteuttamiseen. 
Kohdeapuraha voidaan myöntää henkilölle tai työryh-
mälle. Kohteina voivat olla tietokirjallisuuden kirjoitta-
minen, radio- ja TV-ohjelmien tekeminen, sanoma- ja 
aikakauslehtikirjoitusten kirjoittaminen sekä muiden 
sellaisten hankkeiden toteuttaminen, joiden voidaan kat-
soa edistävän tiedon laajaa leviämistä maassamme. Tuki 
kattaa CD-ROMit, DVD:t, videotuotannon, verkkosivut 
sekä monimediaiset tuotteet. Myönnöissä on painotettu 
luovan työn osuutta, sillä rahoitus on riittämätöntä tek-
niseen toteutukseen. 

Apurahoja ei myönnetä kaunokirjallisiin tuotteisiin, tie-
teelliseen työhön eikä oppikirjojen tekemiseen.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakoi 148 000 eu-
roa tiedon julkistamista eri medioissa edistäviin hankkei-
siin vuonna 2007. Neuvottelukunnalle saapui 224 hake-
musta. Haetun rahoituksen yhteismäärä oli noin 1 235 
000 euroa. 

Neuvottelukunta tuki yhteensä 43 hanketta, joista kolme 
on puolen vuoden työskentelyapurahoja.

Puolivuotiset apurahat

1. Kajanne, Kirsti, Tukholma
Käenpesän kasvatit -tietokirja 8000 €
2. Kemppainen, Jouni, Helsinki
Paha maisema -vuoden 1918 teloitus- ja murhapaikat -
tietokirja 8000 €

sekä yksi henkilö, joka ei halua tietojaan julkaistavan.

Muut hankkeet (vastuullisen hakijan mukaan)

3. Aarnipuu, Tiia, Helsinki
Transsukupuolen muunnelmia -tietokirja sukupuolen 
moninaisuudesta 3000 €
4. Arkimies, Kirsikka, Ylöjärvi
15 näkökulmaa lastensuojeluun -tietokirja 3000 €
5. Forssell, Jarno, Espoo
Hyvät mediasuhteet -tietokirja 2000 €
6. Holvas, Jakke, Helsinki
Esseekokoelma ”Isä ja vauva” -tietokirja 3000 €
7. Hyttinen, Elsi, Helsinki
Lukemattomat sivut – kirjallisuuden arkistot käytössä -
tietokirja 4000 €

totuotteiden projektisuunnitelmien toteuttamiseen. Suppeille erityisryhmille tarkoitetut kohteet, oppikirjat ja 
tieteelliset tutkimukset eivät kuulu apurahoituksen piiriin. Hakemukset laaditaan neuvottelukunnan lomakkeil-
le tammikuun 31. päivään mennessä. Lisätietoja http://www.tjnk.fi /apurahat.shtml.
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8. Hällström, Lotta-Elina, Porvoo
Oman elämänsä ihanin – syömishäiriöiden ehkäisyä kä-
sittelevä tietokirja 2000 €
9. Johansson, Frank, Helsinki
Ihmisoikeuksien maailma 2500 €
10. Järvi, Ulla, Halikko
Asiantuntija mukaan -asiantuntija- ja tiedeviestinnän 
opaskirja 2500 €
11. Kajava, Maija, Helsinki
Somali-suomi-somali -sanakirja 1000 €
12. Kekäläinen, Annu, Helsinki
Leirikirja -tietokirja 4000 €
13. Kohonen, Iina, Helsinki
Sputnik 50 vuotta -kiertonäyttely 1000 €
14. Kotilainen, Lari, Vantaa
Lasten tietokirja kielestä 3000 €
15. Lagerstedt, Ilpo, Helsinki
Miehitettyjen kuulentojen historia -tietokirja 1000 €
16. Lampinen, Anne, Helsinki
Ville Vallgrenin elämäkerta 4000 €
17. Larivaara, Meri, Helsinki
Köyhyyskirja: Kertomuksia arkipäivän köyhyydestä 
4000 €
18. Laukka, Maria, Tammisaari
Tekijät esiin -artikkelisarja 400 €
19. Lehtinen, Tiina, Helsinki
Nuori muutoshaasteiden keskellä 3000 €
20. Liede, Riitta, Turku
DVD suomalaisen koulun tietotaidosta Afrikkaan 
2500 €
21. Lindblom, Johanna, Espoo
Lahja Elämälle -kirja elinsiirroista 5000 €
22. Loikkanen, Sisko, Espoo
Miten luonnontieteellinen löytö syntyy 4000 €
23. Meijas-Ojajärvi, Iliana, Helsinki
Venäjän maalaustaide -tietokirja 5000 €
24. Metsämuuronen, Jari, Helsinki
Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä 4. laitos 
2000 €
25. Mikkanen, Raili, Helsinki
Elämäkerta 2000 €
26. Näre, Sari, Helsinki
Sodan haavoittamaa lapsuutta ja nuoruutta koskeva 
suurteoshanke 3000 €
27. Pesonen, Anni, Espoo
Arkielämä Raamatun aikaan 3500 €
28. Pesonen, Hannu, Espoo
Hiekalle rakennettu elämä – taistelu Länsi-Saharasta -tie-
tokirja 3000 €
29. Pyykkö, Risto, Rovaniemi
Yhden miehen sota – Allaskapinallinen Väinö Ukkolan 
elämä 3000 €

30. Rautkallio, Hannu, Espoo
Suomen kriisit 1958 ja 1961 uuden asiakirja-aineiston 
valossa 3000 €
31. Repo, Kristiina, Tampere
Stanislavski tänään -verkkojulkaisu 4500 €
32. Salomaa, Ilona, Pirkkala
Valkoinen intiaani – Rafael Karstenin (1879 – 1956) 
henkilökuva 2000 €
33. Salonen, Jari, Tampere
Nuorten metsäkoulu 4500 €
34. Stenros, Jaakko, Helsinki
2000-luvun supersankarit 2000 €
35. Tanner, Aini, Helsinki
Käheä-ääninen tyttö, kaalengo tjsaj! -tietokirja 3000 €
36. Tapola, Soile, Järvenpää
Elämää Tuusulan Rantatien taiteilijayhteisössä -lasten 
tietokirja 2600 €
37. Weegar, Ragna, Vasa
Den österbotniska ladan -fackverk 4000 €
38. Vuorela, Ville, Vantaa
Pelintekijän käsikirja 3000 €
39. Ylinen, Jouni, Raisio
Liikunta masennuksen ja ahdistuksen ennaltaehkäisyssä 
ja itsehoidossa 4000 €

sekä kolme henkilöä, joka eivät halua tietojaan julkais-
tavan.

Kirjastojen ostotukijärjestelmä

Laatukirjatuki on opetusministeriön vuosittain kuntien 
kirjastoille myöntämä ostotuki. Ostotuen piiriin kuulu-
vat kaikki Suomen kunnat Ahvenanmaan kuntia lukuun 
ottamatta. Kirjastot saavat ostotukilistat, joihin on koot-
tu vähälevikkisinä pidettäviä, laadukkaiksi katsottuja ni-
mikkeitä, joita kirjastot voivat tilata tukisummalla ja jotka 
ovat ilmestyneet edellisenä vuonna. Listalle voidaan kir-
jojen lisäksi ottaa myös muuta materiaalia, jota kirjastot 
voivat lainata, kuten multimediatuotteita.

Vuoden 2007 laatutukilista on neuvottelukunnan verk-
kosivuilla.2

2  http://www.tjnk.fi /fi les/Laatutukilista_2007.pdf  

Laatukirjatuki on opetusministeriön vuosittain kirjastoille myöntämä ostotuki. Neuvottelukunta laatii esityk-
sen laatutukilistalle otettavista tietokirjoista. Kustantajat voivat tehdä esityksiä vuosittain helmikuun loppuun 
mennessä. 
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Järjestetyt seminaarit ja muut 
tapahtumat

Neuvottelukunnan järjestämien tapahtumien tarkemmat 
ohjelmatiedot ja esitykset ovat julkaistu neuvottelukun-
nan verkkosivuilla.3

Turun kirja- ja tiedemessut, 29.9.-1.10.2006

Neuvottelukunta oli yksi Turun kirjamessujen perusta-
jayhteisöistä ja on vuosittain osallistunut tapahtumaan 
omalla osastollaan. Kirjamessuille on tuotettu myös 
oheisohjelmaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Neu-
vottelukunnan puheenjohtaja on vuodesta 2000 lähtien 
toiminut kirjamessujen päätoimikunnan puheenjohtaja-
na ja osallistunut jäsenenä tiedemessujen päätoimikun-
nan työskentelyyn. Neuvottelukunnan pääsihteeri on 
osallistunut kirjamessujen päätoimikunnan työskente-
lyyn kesästä 2006 alkaen.

Vuoden 2006 Turun kirjamessuilla neuvottelukunnan 
osastolla esiintyivät myös kansalliset eettiset neuvottelu-
kunnat4

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) 
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neu-
vottelukunta (ETENE) 
ETENEn lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto 
(TUKIJA) 
Koe-eläintoiminnan yhteistyötyhmä (KYTÖ)
Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK) 
Geenitekniikan lautakunta (GTLK)

Turun messujen yhteydessä 30.9.2006 järjestettiin pa-
neelikeskustelu Mikä on palkitsemisen merkitys - onko pal-
kintoja liikaa. Paneelikeskustelussa pohdittiin palkitseeko 
palkitseminen: onko Suomessa liikaa tiedonlevittämi-
seen liittyviä palkintoja. Mikä on palkinnon merkitys pal-
kinnonsaajan kannalta? Parantavatko palkinnot kirjojen 
menekkiä? Minkälainen palkinto ylittää uutiskynnyksen? 
Paneelikeskustelu järjestettiin yhteistyössä Suomen ar-
vostelijain liiton SARV kanssa.

Tiedonjulkistamisen etiikka - tutkimustieto ja open access

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja tutkimuseettinen 
neuvottelukunta järjestivät yhteisseminaarin 3.5.2007 
Helsingissä. Seminaari käsitteli tutkimustiedon avointa 
saatavuutta (open access), tiedonjulkistamisen ja tutki-

3  http://www.tjnk.fi /ajankohtaista.shtml 
4  http://www.research.fi /nakokulmia/tutkimusetiikka 

•
•

•

•
•
•

musetiikan kannalta. Lisäksi eri tieteenalojen edustajat 
kertoivat alojensa suhteesta avoimeen julkaisuun sekä 
mitä rajoituksia korkeakoulukeksintölaki asettaa avoi-
melle julkaisemiselle. Open access:lla, tiedon avoimella 
saatavuudella/julkaisemisella, tarkoitetaan Internetis-
sä kaikkien vapaasti saatavana olevaa julkaistua tietoa. 
Useimmiten avoin julkaiseminen liitetään tieteellisten 
julkaisujen, lähinnä tieteellisten julkaisusarjojen artik-
kelien, vapaaseen saatavuuteen, mutta tieto voi käsittää 
myös monografi oita, tietoaineistoja (erilaiset tietopankit) 
tai opetusaineistoa. Avoin julkaiseminen muuttaa tieteel-
lisen julkaisemisen kenttää. Tutkimusmaailman kokonai-
suudessaan (tieteellisen tiedon tuottajat ja julkaisijat sekä 
tieteen rahoittajat) on sovittava uusista käytänteistä ja 
muutostarpeista.5

Tiedon uudet kantajat - media ja verkko tiedonvälittäjinä

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Jyväskylän yli-
opisto järjestivät yhteisseminaarin 11.5.2007 Jyväskyläs-
sä. Seminaarissa tarkasteltiin, millaisia muotoja muuntu-
nut tiedonvälityksen kenttä saa arjessamme. Verkkotie-
don lisääntyminen sirpaloittaa tietoa ja asettaa haasteen 
tiedon luotettavuudelle. Toisaalta verkko mahdollistaa 
tiedon välittymisen tehokkaasti, nopeasti ja tasa-arvoi-
semmin, mikä parantaa esimerkiksi tutkimuksen edisty-
mistä, koska tieto on nopeasti tutkijayhteisön käytössä. 
Verkko on foorumi, jota ei käytetä vain tiedon yksipuoli-
seen hakemiseen, vaan verkko on osa sosiaalista kanssa-
käymistä. Kyse on uudesta julkisesta tilasta, jossa sisällön 
tuottajat ja kuluttajat kohtaavat. Tämä näkyy esimerkiksi 
verkkolehdissä, joissa tee-se-itse-journalismi kohtaa am-
mattimaisemman toimittamisen. Tekniikan kehittyessä 
on tärkeää huolehtia, että tieto edelleen tavoittaa tarvitsi-
jansa eivätkä esimerkiksi ikääntyneet tai muut väestöryh-
mät jää syrjään tiedonvälityksestä.6

Muu vaikuttaminen

Tiede yhteiskunnassa ja EU:n tutkimuksen puiteohjelma

Tieteen ja yhteiskunnan hyvät vuorovaikutussuhteet 
edellyttävät toimivaa tiedeviestintää. EU palkitsee vuo-
sittain esimerkillisiä tiedeviestijöitä ja hankkeita, jotka 
lisäävät kansalaisten tietämystä tieteen tuloksista ja tutki-
muksen teosta. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan 

5  Lisälukemista: Open access – kuka kustantaa avoimen tiedon? 
Acatiimi 5, 2007, s. 17 – 19. ISSN 1455-1608 

6 Lisälukemista: JY:n ja TJNK:n tiedote Uusi teknologia ei takaa 
tasa-arvoista viestintää, http://www.tjnk.fi /Jyvaskyla_5.11.2007/
tiedote.pdf, 25.6.2007
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puheenjohtaja osallistui tutkimuksen 6. puiteohjelman 
Tiede ja yhteiskunta –erityisohjelman Descartes-tiede-
viestintäpalkinnon arviointitehtäviin, nk. Presidents-pa-
neelin jäsenenä vuonna 2006.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on toiminut EU:n 
tutkimuksen 6. puiteohjelman (2002 – 2006) Tiede ja 
yhteiskunta -erityisohjelman komission nimeämän neu-
voa-antavan ryhmän (Advisory Group) jäsenenä. Lisäksi 
neuvottelukunnan puheenjohtaja ja pääsihteeri toimivat 
Suomen Akatemian nimittäminä kansallisessa Tiede ja 
yhteiskunta -tukiryhmässä. Tukiryhmän tehtävänä on 
osaltaan keskustella sekä Suomen kannoista ajankohtai-
siin ohjelmakomiteoissa esillä oleviin asioihin että enna-
koida toimintaa pidemmällä aikavälillä ja edistää tarvitta-
via toimenpiteitä.7

Tutkimuksen 7. puiteohjelmassa (2007 – 2013) tieteen 
ja yhteiskunnan vuorovaikutusta tukevaa erityisohjelmaa 
nimitetään Tiede yhteiskunnassa -ohjelmaksi. Neuvotte-
lukunnan pääsihteeri jatkaa Suomen Akatemian tukiryh-
män jäsenenä ja toimii erityisohjelman toisena kansalli-
sena yhteyshenkilönä. 

Neuvottelukunta osallistui 33 maan muodostaman yh-
teistyöverkoston rakentamiseen ja rahoitushakuun 7. 
puiteohjelmasta.8 EUROSIS-hanke verkottaa kansalliset 
Tiede yhteiskunnassa -yhteyshenkilöt toisiinsa.

Yhteistyö eettisten neuvottelukuntien kanssa

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta osallistui aktii-
visesti kansallisten eettisten neuvottelukuntien yhteis-
työverkon toimintaan. Yhteistyö vahvistaa suomalaista 
tutkimusetiikan kenttää, sillä tiedonjulkistamisen etiikka 
(infoetiikka) on osa tiedonjulkistamisen neuvottelukun-
nan kiinnostuksen kohteita ja vastuualueita. Esimerkiksi 
tiedon luotettavuuteen ja tiedon hyödyntämiseen liitty-
vät kysymykset ovat osa hyvän tiedonjulkistamisen käy-
täntöjä.

Pääsihteeri oli tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
(TENK) kokousvieraana 13.12.2006. Aiheena oli yhteis-
työ tiedonjulkistamisen etiikkaa käsittelevän seminaarin 
järjestäminen sekä ”kuinka tutkijaksi tullaan” -opetuspa-
ketin tuottaminen. 

7 Kauppa- ja teollisuusministeriön ohje (23.2.2007) Toimintaohje 
Suomen edustajille EU:n tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
toimeenpanoa valvovissa ohjelmakomiteoissa

8 Virallisena osallistujana on Tieteellisten seurain valtuuskunta, 
sillä osallistumissääntöjen mukaan TJNK ei voi olla hakijana.

Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu research.fi  

Neuvottelukunta koordinoi suomalaista tutkimus ja tuo-
tekehitys -portaalia, www.research.fi .  

Pääsihteeri toimii research.fi -projektiryhmän vetäjänä. 
Projektiryhmä kokoontui toimivuotena kolme kertaa. 

Neuvottelukunta osallistui Research in Finland -esitteen 
tuottamiseen vuonna 2006.

Keskeiset seminaarit, vierailut ja matkat

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat FinnSight 
2015 julkistamistilaisuuteen.
Pääsihteeri tapasi Norjan Forskningsrådetin 
edustajan, neuvonantaja Päivi Teivainen-Laerden 
16.6.2006.
Puheenjohtaja osallistui EU Descartes-
tiedeviestintäpalkinnon arviointitehtäviin, Bryssel 
2. – 8.7.2006.
Programme Manager Yingjie Fan, Kiinan Bureau 
of  international cooperation, National natural 
science foundation:ista oli neuvottelukunnan 
vieraana 13.7.2006.
Puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat 
Euroscience Open Forum -tapahtumaan9 
Münchenissä, 15. – 19.7.2006.
Puheenjohtaja osallistui Millenium-palkinnon 
jakotilaisuuteen ja seminaariin 8.9.2006.
Pääsihteeri tapasi EUSJAn, the European Union of  
Science Journalists' Associations varapuheenjohtaja 
Hajo Neubertin 9.9.2006.
Puheenjohtaja ja pääsihteeri tapasivat Suomen 
tietokirjailijat ry:n puheenjohtajan Pirjo 
Hiidenmaan ja toiminnanjohtaja Jukka-Pekka 
Pietiäisen 25.9.2006.
Pääsihteeri tapasi professori Nicholas H. Steneckin 
(Department of  History, University of  Michigan) 
11.10.2006.
EIRO Forumin Science in schools10 -lehden 
päätoimittaja Eleanor Hayes vieraili Suomessa 
22.11. – 24.11.2006 neuvottelukunnan vieraana.
Pääsihteeri osallistui EU komission järjestämään 
7PO SiS NCP-koulutukseen, Bryssel, 11. – 
12.12.2006 sekä 21.2.2007.
Puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat Tieto-
Finlandian jakotilaisuuteen 14.12.2006.
Pääsihteeri vieraili Tampereella, 
Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa 18.12.2006. 

9  http://www.esof2006.org/ 
10  http://www.scienceinschool.org/

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimintakertomus kesäkuu 2006 - toukokuu 2007

13

Pääsihteeri osallistui Scientifi c Publishing in the 
European Research Area. Access, Dissemination and 
Preservation in the Digital Age -kokoukseen11, Bryssel, 
15. – 16.2.2007.
Puheenjohtaja osallistui Descartes-palkintojen 
jakotilaisuuteen, Bryssel 6. – 8.3.2007.
Pääsihteeri tapasi professori John Hobrough’n, 
Opetushallituksen vieraan 21.3.2007. Vierailun 
aiheena oli tiedekasvatus.
Pääsihteeri osallistui Nordbib workshop on Open 
Access-kokoukseen, Helsingör, 23. – 24.4.2007 
Nordbib12.
Puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat 
tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämään 
Tiedonjulkistamisen etiikkaa -seminaariin 3.5.2007.
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta vieraili 
Jyväskylässä 10. – 11.5.2007. Neuvottelukunta 
tapasi Jyväskylän kaupungin ja yliopiston edustajat, 
vieraili Atena-kustantamossa ja Keskisuomalaisessa 
sekä osallistui Jyväskylän yliopiston Mikael 
Agricolan juhlavuoden kunniaksi järjestämään Oppe 
nyt vanha ia noori –matineaan. Vierailun yhteydessä 
järjestettiin seminaari Tiedon uudet kantajat – media ja 
verkko tiedonvälittäjinä.

Pyydetyt puheenvuorot

Puheenjohtaja piti avauspuheenvuoron Suomen 
tietokirjailijat ry:n Tekijät ja kuvittajat esiin -
seminaarissa 1.9.2006.
EU:n kansallisten eettisten neuvottelukuntien 
yhteistyöverkosto NEC Forum kokoontui 
Helsigissä 21. – 22.9.2006. Puheenjohtaja Nuorteva 
toimi puheenjohtajana sessiossa Interaction between 
society and science, 21.9.2006.13

Pääsihteeri piti kommenttipuheenvuoron Suomen 
Akatemian järjestämässä Genomitiedon eettiset, 
fi losofi set ja yhteiskunnalliset näkökohdat -seminaarissa 
27.11.2006.
Pääsihteeri esitteli tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunnan toimintaa sekä tutkimuksen 7. 
puiteohjelmaa biotekniikan neuvottelukunnalle 
(BTNK) 16.1.2007.

11  http://ec.europa.eu/research/science-society/index.
cfm?fuseaction=public.topic&id=550&lang=1&CFID=809
9560&CFTOKEN=3d9d37ba68124f51-200A73DD-981D-
8E16-7BA74B710718F101 

12 Nordbib is a Nordic funding programme for research libraries 
concerning development of  access to scholarly and scientifi c 
information at a Nordic level (http://www.nordbib.net/
Frontpage.aspx).

13  http://www.tenk.fi /nechelsinki/index.htm
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Pääsihteeri alusti Suomen Akatemian järjestämässä 
Expertti-vuositapaamisessa aiheesta Tieteen rooli 
yhteiskunnassa 21.3.2007.

Muuta

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja professori Laura 
Kolbe on Tieteellisen kirjallisuuden käännöslautakun-
nan (Expertkommittén för översättning av fi nsksprå-
kig facklitteratur till svenska) jäsen. Käännöslautakunta 
päättää FILI - Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen  
Suomenkielinen tietokirjallisuus ja tieteellinen  kirjallisuus -apu-
rahoista, jotka on tarkoitettu suomeksi kirjoitetun tieto-
kirjallisuuden ja tieteellisen kirjallisuuden sekä huma-
nististen ja yhteiskuntatieteellisten aikakausjulkaisujen 
kääntämiseen ruotsiksi.14  

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimintaa lisäksi 
esiteltiin Helsingin kirjamessujen yhteydessä, Tiedekir-
jan osastolla. Tieteen päivillä 2007 neuvottelukunnalla 
oli oma esittelypisteensä.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedot-
teet ovat Internetissä.15

14  http://www.fi nlit.fi /fi li/fi /tuet/kaannostuet/ruotsiksi.html 
15  http://www.tjnk.fi /ajankohtaista.shtml 
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