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Neuvottelukunnan asema valtionhallinnossa ja tehtävät
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. Neuvottelukunta on asetettu valtioneuvoston päätöksellä 13.1.1972.
---------------------------------------------------------

Tehtävät

Henkilöstö ja hallinto

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan roolia on
vahvistettu ja samalla tehtäväkenttä on monipuolistunut. Tiede ja yhteiskunta -työryhmän muistio (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
2004:28) ja sen jatkotyönä laadittu opetusministeriön
toimenpideohjelma (29.11.2007) määrittää tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan aseman tiedonjulkistamisen kenttää koordinoivana ja tiedonjulkistamista
edistävänä tiedehallinnon toimijana.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimisto
sijaitsee Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä. Sen henkilökuntaan kuuluvat pääsihteeri ja
yhteinen avustaja tutkimuseettisen neuvottelukunnan
kanssa.
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan hallinnoimat
toimintaan tarkoitetut määrärahat jakautuvat 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 toimintamäärärahaa. Näiden lisäksi
neuvottelukunnalla voi olla erillistä hankerahoitusta.

Neuvottelukunnan tehtäviksi on tulosneuvotteluissa
ja erillisissä päätöksissä asetettu seuraavat tehtävät:
•

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

•

tehdä vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle
ehdotus tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen
jakamiseksi

•

myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahat

•

laatia tietokirjallisuuden osalta laadukkaan vähälevikkisen kirjallisuuden kirjastojen ostotukiesitys

•

tehdä tutkimuksia ja selvityksiä tiedonjulkistamisen alueelta

•

koordinoida Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelua, Research.fi

•

osallistua Euroopan yhteisön tieteen ja teknologian puiteohjelman Tiede yhteiskunnassa erityisohjelman toteuttamiseen (SiS NCP)

•

edistää tiedeviestinnän ja tietokirjoittamisen koulutusta

•

suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön antamat
muut tehtävät.

Toimivuotena neuvottelukunnan pääsihteerinä toimi
filosofian tohtori Reetta Kettunen, vs. avustajana
Anna Rauhala ja viestintäsuunnittelijana Sanna Jäppinen (1.2.2012 alkaen).
Kari Vaijärvi toimi neuvottelukunnan vakinaisena
asiantuntijana.

Neuvottelukunnan jäsenet
1.6.2009 - 31.5.2012
Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä, jotka opetus- ja
kulttuuriministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan Suomen Akatemiaa, taiteen keskustoimikuntaa sekä alan keskeisiä järjestöjä.
Puheenjohtaja
professori Risto Nieminen, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Asiantuntijaelimenä tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan vaikutus ulottuu ministeriön ja tieteen organisaatioiden tavoitteisiin ja toimintaan.

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

kaksi kokousta oli sähköpostitse käytyjä verkkokokouksia.
Neuvottelukunta muodostaa tarvittaessa työryhmiä
valmistelemaan käsiteltävänä olevia asioita neuvottelukunnan päätettäväksi. Toimivuonna toimi kaksi
työryhmää. Apurahatyöryhmä, johon kuuluivat Risto
Nieminen, Anna-Liisa Haavikko, Pirjo Hiidenmaa ja
Laura Kolbe valmisteli esityksen vuoden tiedonjulkistamisen apurahoista.

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

* * * * * *

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot ovat neuvottelukunnan julkisuudessa näkyvin toimintamuoto. Valtiovallan osoittamalla tunnustuksella on erityinen merkitys ja asema suomalaisten tiedonvälityksen palkintojen joukossa. Palkintoa arvostetaan myös siksi, että palkintoesityksen tekijä on riippumaton, eri alojen
tunnustetuista asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta.
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot 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.
Palkinnot myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä. Ne
jaetaan vuosittain syyskuussa.
---------------------------------------------------------

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

Vuonna 2012 jaettiin yhteensä 10 palkintoa, Elämäntyöpalkinnon suuruus oli 20 000 euroa ja muiden
palkintojen 15 000 euroa.
Opetusministeri Jukka Gustafsson jakoi tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot 12.9.2012 Tieteiden talossa.
Elämäntyöpalkinto valokuvaaja Hannu Hautala
luonnonvalokuvauksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä kuvaajana, kirjailijana ja opettajana

Vuonna 2011 tiedonjulkistamisen valtionpalkintokäytänteitä muutettiin neuvottelukunnan esityksestä.
Samassa yhteydessä palkintosumma kaksinkertaistettiin 160 000 euroon.

Etelä-Pohjanmaan Töysässä vuonna 1941 syntynyt ja
vuodesta 1979 Kuusamossa asunut Hannu Hautala
on suomalaisen luontovalokuvauksen uranuurtajia ja
4

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

ensimmäinen ammattimainen luontovalokuvaaja.
Hänen ensimmäinen kirjansa Erämetsän elämää ilmestyi vuonna 1968. Suuren yleisön tietoisuuteen hän
tuli vuonna 1973 vuoden lehtikuvaksi valitulla valokuvalla Kotkat parittelevat. Hannu Hautala sai valtion
tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1978 kirjasta
Kololinnut ja muut pökkelöpesijät. Vuonna 1984 ilmestynyt Kuukkelin maa valittiin vuoden luontokirjaksi.
Suomen kansallislintua kuvaava näyttävä teos Joutsen
ilmestyi vuonna 1988. Taigametsän talvi, joka ilmestyi
vuonna 1990, sai suuren suosion myös Suomen ulkopuolella. Pohjoisen valon Kesäyö (1992) ja Koillismaan vuodenkierron Villi vesi (1994) muodostavat
sen kanssa eri vuodenaikojen luonnonilmiöitä kuvaavan trilogian.

Kuisma on kirjoittanut teoksia Suomen taloushistoriasta, etenkin tilausteoksia yrityshistoriasta. Hän on
käsitellyt erityisen paljon metsäteollisuutta, ensin
kauppasahoja väitöskirjassaan (1983), sitten Suomen
metsäteollisuutta ja kansainvälistä järjestelmää vuonna 1993. Vuonna 2011 ilmestyneessä teoksessaan
Saha hän laventaa näkökulman Suomen modernisaatioon ja yhteiskunnan kehitykseen.

Hannu Hautala löysi Kuusamosta vuodenaikojen
vaihtelun rikkauden, kesäyön mystisen valon ja talvipäivän sinisen hetken. Hän on kuvannut paljon pohjoisen havumetsää, taigaa, ja sen lajistoa. Hannu
Hautalalle linnut on erityisen tärkeä aihepiiri, ja siinä
liikkeen ja harvinaisen tilanteen vangitseminen erityinen haaste. Hänen elämäntyönsä luonnonvalokuvauksen parissa kuvaajana, kirjailijana ja opettajana on
jatkunut katkeamattoman aktiivisena. Hänen bibliografiassaan on yli neljäkymmentä teosta kuudelta
vuosikymmeneltä. Teoksia on ilmestynyt myös ruotsin, englannin, saksan, ranskan, japanin, venäjän ja
italian kielellä.

Kuisma on palkittu teoksistaan monilla palkinnoilla.
Hänen kirjansa Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi.
Kansallis-Osake-Pankki 1940–1995 (2004) palkittiin
Vuoden tiedekirjana ja Vuoden historiateoksena.
Kuisma on saanut myös Suomen historiallisen seuran H. G. Porthan -palkinnon (1994), Suomen Tiedeseuran Theodor Homén -palkinnon (2009) ja Oskari Vilamon -palkinnon (2010).
Markku Kuisma on erittäin tuottelias kirjoittaja: hän
on julkaissut kaikkiaan liki 20 laajaa teosta. Hänen
esitystapansa on omaperäinen ja kiehtova, mikä näkyy jo teosten otsikoista.

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

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

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

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

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

Toimittaja Tommi Hakko ja toimittaja Riika
Nikkarinen dokumenttisarjasta Hulluuden his-

toria

Elämäntyöpalkinto professori Markku Kuisma
taloushistorian tutkimuksen alalla tehdystä tiedonjulkistamistyöstä

Riika Nikkarinen ja Tommi Hakko ovat toimittaneet
ja ohjanneet dokumenttisarjan Hulluuden historia,
jossa on kunnianhimoisesti ja lämmöllä tartuttu an5

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

karaan aiheeseen. Sarja vie mieleltään sairastuneiden
hoitomaailmaan. Se kertoo, miten mielisairautta on
hoidettu 1800-luvun lopulta näihin päiviin asti.

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

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

Tuottaja, toimittaja Eija Lehmuskallio ja pääkuvaaja, ohjaaja Jouko Lehmuskallio verkkopalvelusta LuontoPortti (www.luontoportti.com)

Tekijöiden ote on rohkea ja samalla hienovarainen.
Tyylitellen ja taitavasti kerrotaan julmistakin hoitomuodoista. Dokumenttisarja näyttää mielisairaaloiden arkea ja avaa arkoja asioita. Tekijät ovat tarkalla
silmällä poimineet kuvallisia yksityiskohtia, jotka
kertovat karuista hoitomuodoista. Esille tulee parannuskeinoja sitomisesta lobotomiaan tai insuliinihoidoista sähköshokkeihin.

Eija ja Jouko Lehmuskallio ovat luontoon liittyvän
digitaalisen tiedonvälityksen uranuurtajia. He ovat
luoneet ja patentoineet nettipohjaisen LuontoPortti verkkopalvelun, joka on lajien ja luontoelementtien
sähköinen tunnistusjärjestelmä.
Eija Lehmuskallio toimittaa ja organisoi LuontoPorttia
ja Jouko Lehmuskallio on pääkuvaaja ja ohjaaja. He
aloittivat ideoinnin jo yli kaksikymmentä vuotta sitten ja miettivät silloin esimerkiksi perhosten tunnistamista. He tuottivat sittemmin alallaan ensimmäisten joukossa kasvien tunnistamisen CD:n. Eija Lehmuskallio on kirjoittanut kirjan huonekasveista ja
toiminut radiotoimittajana. Suuri työ oli myös 60osainen televisiosarja Suomen luonnosta Ylen ykköselle. Jouko Lehmuskallio on maamme ensimmäisiä
luontokuvaajia, joka on laajasti dokumentoinut eri
lajiryhmiä.

Sarja on visuaalisesti kaunis. Siinä on käytetty taitavasti arkistoaineistoa ja valokuvia. Tekijät ovat tehneet suomalaisen psykiatrian historiasta ansiokkaan
dokumenttisarjan, mutta he ovat myös taltioineet
arvokasta aineistoa, joka oli unohtumassa suljettujen
ovien taakse.
Tiedetoimittaja, tietokirjailija Jani Kaaro ja kuvittaja Väinö Heinonen teoksesta Evoluutio
Jani Kaaron ja Väinö Heinosen teos Evoluutio täyttää
suuren aukon suomalaisten lasten- ja nuortenkirjojen
kentässä. Se tarjoaa evoluution tieteelliset perusteet
hauskasti kirjoitettuna ja kuvitettuna, lapsiyleisölle
sopivassa muodossa.

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

Kirja muodostuu neljästä osasta, joissa tarkastellaan
evoluution käsitettä perimän osalta, mietitään elämän
syntyä ja ihmisen kehitystarinaa.
Kirjan päähenkilö on Charles Darwin. Kirjan alussa
pieni Charles pohtii, mistä eläimet ovat tulleet maailmaan ja mistä ihminen on tullut. Vastaukseksi esitetään eri kulttuureissa vallinneita ja vallitsevia selityksiä elämän synnystä, mukaan lukien kalevalainen
selitys, samoin kuin Raamatun selitys. Nämä myyttiset selitykset kuitenkin osoitetaan pala palalta mahdottomiksi uudemman tieteellisen tiedon valossa.

Palvelulla on yliopistoyhteistyötä ja siihen on liitetty
myös verkko-opetusmateriaalia.
LuontoPortin mobiiliversiota kehitetään.
Eija ja Jouko Lehmuskallio palkitaan nimenomaan
idearikkaasta ajattelusta ja uuden tekniikan oivaltavasta soveltamisesta. He ovat tuoneet luonnon lähemmäksi ihmistä. Luontoon ja ympäristöön tutustuminen alkaa uteliaisuudesta ja lajien tunnistamisesta. LuontoPortti on luonnontuntemisen oiva työkalu.

Teos on taitavasti rakennettu keskeisten kiistakysymysten ympärille. Teoksessa esitetään myös miten
Darwinin edeltäjät suhtautuivat evoluutioon, esimerkiksi eläinten polveutumiseen. Tieteenhistorian
merkkihenkilöistä tutuiksi tulevat niin Lamarck kuin
Gregor Mendel.

Toimittaja Magnus Londen monipuolisesta ja
innovatiivisesta journalismista

Rohkeat tekijät onnistuvat selkeyttämään vaikeiksi
koettuja biologisia käsitteitä ja teorioita sanan ja kuvan yhteistyön avulla. He eivät arastele tarttua sellaisiin kokonaisuuksiin kuin geenit, dna tai lajien erikoistuminen, mikä esitetään teoksessa seikkaperäises-

Valtiotieteen kandidaatti Magnus Londen (s. 1968)
on toimittaja ja tietokirjailija. Hänet palkitaan moni6

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

Artbio.fi skall endast innehålla videon på konstnärer
samt ge möjlighet till kommentering samt diskussion
kring videoklippen.

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

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

Ranta, Pertti Olavi, Tietokirja "Suomen kaupunkikasvio" (3000 €)

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

Kaupunkiluonto on suurimmalle osalle suomalaisista
lähiluontoa. Etenkin kaupunkien kasvisto on monilajista, historialtaan kiinnostavaa ja olennaista ekologisesta lukutaidon kannalta. Suomen kaupunkikasvio
on löytöretki lähiluontoon - asfaltin rakoihin, joutomaille, puistoihin ja kaupunkimetsiin. Kirja on myös
johdatus kaupunkiekologiaan, joka selvittää ihmisen
ja muiden kaupunkilaisten yhteiseloa urbaanissa
ympäristössä. Suomen kaupunkikasvio on yleistajuinen runsaasti kuvitettu tietokirja.

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

Rehnström, Henri Waltter, Valkokankaan hehku suomalaisten elokuvateatterien ja elokuvissa käymisen histo (3000 €)

Suomalaisten tiedemiesten osallistumista jatkosodan
tiedustelu- ja vakoilusodankäyntiin kuvaava tietoteos.

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

Puurtinen, Toni Juhani, Valkokankaan hehku suomalaisen elokuvateattereiden ja elokuvissa käynnin historia (3000 €)
Valkokankaan hehku -dokumentissa suomalaisia
elokuvateattereita käsitellään mielenmaisemina. Kyse
on siis siitä, minkälaisia tunteita ja merkityksiä elokuvateattereihin ja elokuvissa käymiseen on liitetty
Suomessa eri aikoina.

Räsänen, Esa Petri, Talous ja demokratia -teeman
toimittaminen niin & näin -lehteen (3000 €)
niin & näin -lehden teemanumero ”Talous ja demokratia” avaa talouskeskustelua filosofiseen suuntaan
tarjoamalla foorumin maamme johtaville talouden
filosofisista perusteista kiinnostuneille asiantuntijoille. Tarkoituksena on edistää talouden käsitteellisiä,
teoreettisia ja yleisiä yhteiskunnallisia ehtoja käsittelevän katsantokannan kehittymistä sekä tieteellisessä
tutkimuksessa eri aloilla että julkisessa keskustelussa
laajemminkin.

Pykälä, Jarmo Juhani, Aseketju (4000 €)
Kirja nimeltä ”Aseketju” kertoo aseteollisuudesta ja
aseviennistä 2000-luvun Suomessa. Se on ensimmäinen suomenkielinen alaa laajasti käsittelevä tietokirja,
joka tarjoaa kattavat perustiedot asekaupasta ja sen
haasteista globaalilla aikakaudella. Se on tarkoitettu
päättäjille, toimittajille sekä rauhan- ja kansainvälisen
politiikan opiskelijoille. Teos avaa tutkivan journalismin keinoin viime vuosina julkisuudessa olleita
tapauksia myös suurelle yleisölle.

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

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

Puhe ja harkinta kulkevat nykyään eri suuntiin sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla. Itseilmaisu
on noussut tähtiin samalla kun itsekritiikki on vajonnut ojan pohjalle, kun uhkaavat, rasistiset ja syrjivät
puheet ja kirjoitukset leviävät kulovalkean lailla. Radiodokumentti "Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu" kertoo ennakkoluuloistamme ja peloistamme,
mutta myös siitä, miten erilaisuuden kohtaaminen
voi muuttaa käsityksiämme.

Kun kerran tässä maailmassa vain nukutaan, uneksitaan ja kuollaan, minän ja muiden harhojen pauloissa
rypevä ihminen tarvitsee ravistelevan kohtaamisen
hätkähtääkseen hereille. Mitä miten zen selvittää
zenin historiallis-kulttuurisen ympäristön erityispiirteet ja näyttää havainnollisten esimerkkien välityksellä, miten 500-luvun Kiinasta alkunsa saanut mullistava oivallusstrategia on elävöittävän keskinäisyhteyden toteuttamista.

Sellman, Jaana Liisa, Puheterapia-kirja (4000 €)
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Kirja kertoo kansanvaltamme erityispiirteistä, demokratiamme menestystarinasta ja likaisimmista pelureista ytimekkäästi. Kirjan avoimena tavoitteena on
herättää keskustelua demokratiamme nykytilasta ja
tulevaisuuden mahdollisuuksista.

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

Tykkyläinen, Tuula Irene, Puheterapiaa käsittelevä
tietokirjahanke (4000 €)
Puheterapia-kirja on käytännönläheinen tietokirja,
jossa kuvataan sitä, miten puheterapeutit työskentelevät ja miten puheterapeutin asiakkaat toimivat
puheterapiatilanteissa. Puheterapiavuorovaikutusta
lähestytään perinteisen kommunikaation häiriöihin
keskittyvän lähestymistavan sijaan vuorovaikutusnäkökulmasta. Puheen ja kielen häiriöiden sijasta keskiössä ovat puheterapiaprosessi, puheterapeuttinen
toiminta ja terapian yhteistyöluonne. Kirja perustuu
laadullisiin vuorovaikutustutkimuksiin.

Sonck, Fredrik, Ny Tid: Finlandsbilden i litteraturen i Sverige (3000 €)
För utgivandet av ett temanummer i Ny Tid hösten
2012 om hur Finland presenteras i litteraturen i Sverige.
Sourander, Christian Carl, Yggdrasil (1000 €)
Yggdrasil är en webbportal som fungerar som ett
samlande forum för samnordisk medborgaraktivism.
Yggdrasil länkar, sammanfattar och för fram de idéer
om nordiskt samarbete som finns på webben om
kultur, politik och ekonomi samt erbjuder ett virtuellt medborgarforum för diskussion om och kring
dessa idéer. Ytterligare har portalen ambitionen att
fungera som en kanal för webbaserad medborgaraktivism genom att främja virtuella medborgaradresser
i frågor om nordiskt samarbete.

Varilo, Sari Kristiina, Kehruukirja (3000 €)
Kehruu on noussut muodikkaaksi trendiksi ympäri
maailmaa. Se on nyt rantautunut Suomeen ja suomenkielistä kehruukirjaa kaivataan kovasti. Koska
kehruukirjassa käsitellään kehräämisen lisäksi laajasti
myös kehruun kulttuurihistoriallista puolta , sen
kohderyhminä ovat kaikki kehruun perinteestä ja
kulttuurihistoriasta kiinnostuneet, samoin kuin tekstiilialan opikelijat sekä kehruun vanhat ja uudet harrastajat aloittelijoista kokeneisiin osaajiin asti. Oleellista on myös runsas, kaunis kuvitus.

Särkiniemi, Seppo Antero, Käsikirja vanhoillislestadiolaisuudesta (1600 €)

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

Vanhoillislestadiolainen herätysliike on ollut viime
vuosina erityisen paljon esillä julkisuudessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietokirjamainen, yleistajuinen teos, joka antaa välineitä jäsentää vanhoillislestadiolaista todellisuutta osana nyky-yhteiskuntaa ja
uskonnollista mediakeskustelua. Kirjan aiheet koskettelevat mediassa esillä olleita teemoja taustoittaen
niitä. Kirja luo kuvaa perinneliikkeestä modernin
edessä helppotajuisesti, mutta tieteellisesti argumentoiden.

Lisensiaatti,
tietokirjailija
Seija
Niemen
A.E.Nordenskiöld -tohtorinväitöskirjan tekstiin
pohjautuva lasten ja nuorten tietokirja. Tekstiä Niemen kuvien lisäksi visualisoi graafikko, tietokirjalija
Arvo Vatasen Jäämeri-valokuvat, anekdoottikuvat,
sekä taitto. Kirja vastaa käsitettä kuvitettu tietokirja.
Wenman, Lena Maria, Mediakurs för teckenspråkiga - grunder och produktion av video för internet
(1000 €)

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

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

Henkilökuva kuvataiteilija ja luomuviljelijä Osmo
Rauhalasta, suomalaisen taide-elämän toisinajattelijasta ja oman tiensä kulkijasta.
Tuikka, Timo Juhani, Kansan valtiaat: Suomen
demokratian lyhyt historia (10000 €)

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

Suomen demokratian lyhyt historia kertoo kansanvaltamme menneisyyden avulla, miten sen nykytilaan
ollaan tultu. Kirjassa kuljetaan demokratiamme kivikkoinen tie ensimmäisistä eduskuntavaaleista nykyaikaan. Suomen demokratian lyhyt historiaa esittelee
kansamme valtiaat Urho Kekkosesta Jyrki Kataiseen.

Jokaisella on oikeus lukea, YK:n lukutaitopäivään
liittyvä info- ja koulutustapahtuma Helsingissä vuosina 2012 ja 2013.
Vuorenpää, Joona Miikael, Prätkämies - Moottoripyörät menopeleinä ja intohimona (3000 €)
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Prätkämies - Moottoripyörät menopeleinä ja intohimona Prätkämies on ensimmäinen laaja suomenkielinen tietokirja moottoripyörien maailmasta ja harrastamisesta Suomessa. Se sopii kaikille moottoripyöräilystä kiinnostuneille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kirjassa kuvataan moottoripyörätyyppien eroja,
brändejä, ajovarusteita, ajotekniikoita sekä pyörän
hoitoa ja huoltoa. Tarinat suomalaisista kaikkien
aikojen prätkämiehistä eivät jää teoksessa huomiotta.
Kirjassa on satoja upeita kuvia.

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

Väänänen, Timo Olavi, Kanteleen kielin (2000 €)

* * * * * *

Kirjastojen ostotukijärjestelmä
Kirjastojen ostotukijärjestelmä on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain kuntien kirjastoille myöntämä ostotuki. Ostotuen piiriin kuuluvat kaikki Suomen kunnat Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta.
Kirjastot saavat ostotukilistat, joihin on koottu vähälevikkisinä pidettäviä, laadukkaiksi katsottuja nimikkeitä, jotka ovat pääsääntöisesti ilmestyneet edellisenä vuonna ja joita kirjastot voivat tilata tukisummalla.
Kirjaston ostotuki on kirjallisuuden tukimuoto. Nimikkeiden formaatti voi olla muu kuin painettu kirja,
kuten viittomakielinen kirjallisuus tai äänikirjat, mutta kyse on nimenomaan kirjallisuudesta. Oppikirjat,
sanakirjat ja tieteelliset tutkimukset ovat tukimuodon ulkopuolella.
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle ostotukilistan tietokirjoista ja valtion kirjallisuustoimikunta kaunokirjallisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä vuoden 2012 ostotukilista julkaistaan BTJ-kirjastopalvelun verkkosivuilla.
Lisätietoa kirjastojen ostotuesta www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/rahoitus/ostotuki/index.html
BTJ-kirjastopalvelun verkkosivut: www.btj.fi/btj-yrityksena/btjratkaisu-on-tiedossamme/ostotukikirjat/

* * * * * *

Neuvottelukunnan asiantuntijatoiminta
Seminaarit
Neuvottelukunta järjestää seminaareja ja muista tapahtumia, jotka käsittelevät tiedonjulkistamiseen
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Tilaisuudet kohdennetaan asiantuntijayleisölle. Neuvottelukunta
järjestää myös laajemmalle yleisölle tarkoitettuja tapahtumia. Mikäli tarkoituksenmukaista, tapahtumat
järjestetään muiden yleisötapahtumien, kuten tiedeja kirjamessut, yhteyteen.

TIETOKIRJA.FI
TIETOKIRJA.FI-tapahtuma2 on tietokirjallisuudelle
oma tapahtuma, jossa tietokirjallisuuden koko kirjo,
lukijat ja tietokirjailijat kohtaavat.
Kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI-tapahtuma järjestettiin Tieteiden talolla 25.-26.8.2011.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, FILI - Suomen kirjallisuuden
tiedotuskeskus, Suomen Kirjasäätiön tietokirjarahasto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen tiedekustantajien liitto ry, Suomen tietokirjailijat ry, tiedon-

Neuvottelukunnan järjestämien tapahtumien tarkemmat ohjelmatiedot ja esitykset pyritään pääsääntöisesti julkaisemaan neuvottelukunnan verkkosivuilla.1

1

www.tjnk.fi

2
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www.tietokirja.fi/

julkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain
valtuuskunta.

EU-rahoitteiset hankkeet
Neuvottelukunta osallistui yhteistyöverkoston toimintaan, joka saa rahoituksensa tutkimuksen 7. puiteohjelman Tiede yhteiskunnassa -erityisohjelmasta.

Turun tiede- ja kirjamessut 2011
Neuvottelukunta on yksi Turun kirjamessujen perustajayhteisöistä ja osallistuu vuosittain tapahtumaan
omalla osastollaan ja ohjelmallaan. Messuille on tuotettu myös oheisohjelmaa yhteistyössä sidosryhmien
kanssa.

EuroSiS2.0-hankkeessa neuvottelukunnan pääsihteeri toimi työpaketin Mobilization vetäjänä.
Verkoston yhteistoiminta jatkuu puiteohjelmakauden
eli vuoden 2013 loppuun EU-rahoitteisena SiS.nethankkeena (1.11.2011 - 31.12.2013). Pääsihteeri jatkaa työpaketin Mobilization vetäjänä.

Vuonna 2011 messuilla järjestettiin asiantuntijaseminaari Tiedeviestintä 2.0.

Vision: Science for society

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

EuroSiS2.0-hanke järjesti yhteistyössä neuvottelukunnan kanssa kaksipäiväisen kansainvälisen seminaarin 26. - 27.9.2011. Seminaari ensimmäinen päivä
järjestettiin EUCYS 2011 -tapahtuman2 yhteydessä ja
keskittyi tiedeopetukseen. Toisena päivänä keskityttiin vastuulliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan3.

Helsingin kirjamessut 2011
Yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja
Tieteen päivien kanssa järjestettiin seminaari ”Näkijä, kokija, kirjoittaja” 28.10.2011.

WCSJ - World Conference of Science Journalists

Etiikan päivä 2011: Tiedon hyvä käyttö

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

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

Pääsihteeri Kettunen kutsuttiin tiedetoimittajien
maailmaliiton konferenssin, WCSJ2013, järjestelytoimikunnan varapuheenjohtajaksi 2011 – 2013.
Kettunen toimii myös konferenssin sponsoritoimikunnassa. Neuvottelukunnan jäsen, professori Erkki
Karvonen on konferenssin ohjelmatoimikunnan
varapuheenjohtaja.

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

Addeto - Tutkimusta ja tietoa Ruotsista ja Suomesta
Nettiportaali Addeto5 tarjoaa tietoa ja erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimustuloksia
Suomesta ja Ruotsista. Sivusto sisältää digitalisoituja
versioita aiemmin julkaistuista keskeisistä kirjoista ja
artikkeleista ja uutisia kulttuurista, taloudesta ja yhteiskunnasta. Lisäksi sivustolle on koottu haastatteluista, seminaareista ja reportaaseista tehtyjä videotallenteita.

Kansainvälinen toiminta
Tiede yhteiskunnassa ja EU:n tutkimuksen puiteohjelma
Tutkimuksen 7. puiteohjelmassa (2007 - 2013) tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta tukevaa erityisohjelmaa nimitetään Tiede yhteiskunnassa
-ohjelmaksi. Neuvottelukunnan pääsihteeri jatkaa
Suomen Akatemian tukiryhmän jäsenenä ja toimii
erityisohjelman toisena kansallisena yhteyshenkilönä
(SiS NCP).

1

Pääsihteeri Kettunen on Addeton ohjausryhmän
varapuheenjohtaja.

www.etiikanpaiva.fi/aiemmat_etiikan_paivat/2011
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2

eucys2011.tek.fi/

3

www.tsv.fi/SiSnet_Forum_2011/

4

wcsj2013.org/

5

www.addeto.com/fi/

Muu kansainvälinen toiminta
Neuvottelukunta tukee toiminnallaan
UNESCO-toiminnan linjauksia1.

seurain valtuuskunnassa ja päätoimittajuus osoitetaan
tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalle.

Suomen

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

Kansallinen tiedeviestinnän toimenpideohjelma

Neuvottelukunnan juhlavuosi 2012

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

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

Tiedotustoiminta

Työryhmän tehtävänä on laatia esitys tiedeviestinnän
toimenpidesuunnitelmasta neuvottelukunnan hyväksyttäväksi. Toimenpideohjelma luovutetaan ministeriölle vuonna 2012.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedotteet ja julkaisut ovat verkkosivuilla3.

Yhteistyö eettisten neuvottelukuntien
kanssa
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta osallistui aktiivisesti kansallisten eettisten neuvottelukuntien yhteistyöverkon2 toimintaan. Yhteistyö vahvistaa suomalaista tutkimusetiikan kenttää, sillä tiedonjulkistamisen etiikka (infoetiikka) on osa tiedonjulkistamisen
neuvottelukunnan kiinnostuksen kohteita ja vastuualueita. Esimerkiksi tiedon luotettavuuteen ja tiedon
hyödyntämiseen liittyvät kysymykset ovat osa hyvän
tiedonjulkistamisen käytäntöjä.

Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu Research.fi
Neuvottelukunta koordinoi Suomen tieteen ja teknologian verkkotietopalvelua, www.research.fi. Opetusministeriö
asetti
19.4.2010
Research.fiyhteistyöryhmän ja kutsui pääsihteeri Kettusen sen
puheenjohtajaksi. Yhteistyöryhmä esitti opetus- ja
kulttuuriministeriölle 2011, että Suomen tieteen ja
teknologian tietopalvelu Research.fi:n sisältöä ja
teknistä toteutusta uudistetaan seuraavasti: Uudistettu palvelu kuvaa suomalaisen koulutus-, tutkimus- ja
innovaatiojärjestelmää (KTI) ja kokoaa yhteen näiden alojen keskeisen indikaattoritiedon. Uusimistyön
yhteydessä palvelu siirretään toimimaan Tieteellisten
1 Suomen Unesco – järjestölinjaus (2010-2012). Enemmän
kuin osiensa summa. OKM 2011:19. Ladattavissa:
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/unesco.html?lang
=fi

Lisätietoa kansallisista tutkimuseettisistä neuvottelukunnista www.research.fi/nakokulmia/tutkimusetiikka
2

3
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www.tjnk.fi/ajankohtaista.shtml
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