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Helsingin yliopiston tutkijakollegium
helsingin sanomat foundation 
fellowship

Ohjelmassa kutsutaan vuosittain median ja 
viestinnän tutkimuksen kansainvälistä huippua 
edustava senioritutkija/professori työskentelemään 
tutkijakollegiumissa yhden lukuvuoden ajaksi. 
Ohjelman rahoitus on viisivuotinen (2013–2018). 
Ensimmäinen tutkija valitaan vuonna 2012.

474 613 €

Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailu 
uutisraivaaja

Kilpailun tavoitteena on löytää tiedonvälitykseen 
ja journalismiin uusia toimintatapoja ja menestyviä 
liiketoimintamalleja. Kilpailu järjestetään nyt 
toisen kerran.

350 000 €

Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja 
median tutkimuskeskus (COMET) ja Helsingin 
yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus (CRC)  
Dosentti Katja Valaskivi ja dosentti Johanna Sumiala 
suomalainen uskontojournalismi  
ja globalisaation haaste

Hanke tarkastelee suomalaista uskontojournalis-
mia ja vertaa sitä uskontoa koskevaan kirjoitteluun 
muissa Pohjoismaissa ja Britanniassa. Tavoitteena 
on lisätä ymmärrystä uskonnosta, sen pai - 
kasta ja roolista ja niiden muutoksista suomalai-
sessa mediajulkisuudessa. 

219 200 €

Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC 
FT, VTL Mats Bergman 
pragmaattinen objektiivisuus – kohti 
journalismin uutta tietoteoriaa

Tutkimushanke kehittää perinteisten objektiivi-
suuskäsitysten vaihtoehdoksi pragmaattista teo riaa 
objektiivisuudesta käytännön journalismin ja 
normatiivisen viestinnän tutkimuksen tarpeisiin. 
Tavoitteena on mm. analysoida kriittisesti objek-
tiivisuudesta käytävää akateemista ja yhteiskun-
nallista keskustelua sekä selventää, minkälaisia 
teo reettisia ja käytännöllisiä seurauksia eri näke-
myk sillä objektiivisuudesta on.

210 000 €

Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
YTT Ari Heinonen
toimittajien verkkoläsnäolo ja 
uskottavuus sosiaalisessa mediassa

Tutkimuksessa haetaan vastauksia siihen, millaisin 
keinoin toimivaa vuoropuhelua journalismin 
ja sosiaalisen median toimijoiden välillä olisi 
mahdollista kehittää, millaisia ovat tulevaisuuden 
media-ammattilaisten työnkuvat ja millaiseksi 
journalismin yleisösuhde on muuttumassa tai 
mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää. 

174 899 €

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus 
Johtaja, VTT Ville Pernaa
jytkyn anatomia. median vaaliagenda 
kevään 2011 eduskuntavaaleissa ja 
perussuomalaisten vaalivoitto

Hankkeessa analysoidaan vaalijulkisuutta tarkaste-
lemalla mediakenttää, politiikkaa ja yhteiskunnan 
rakenteita. Lisäksi tutkimuksessa eritellään vaalien 
agendaa valtakunnallisessa mediajulkisuudessa, 
tarkastellaan eri vaalipiirien erilaisia vaaliagendoja 
sekä vaaliagendaa sosiaalisessa mediassa.

174 500 €
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Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
Tutkimusjohtaja, YTT Pentti Raittila
aggressiivinen keskustelukulttuuri 
sananvapautta kaventamassa

Hankkeessa selvitetään, miten aggressiivinen puhe 
mediassa muuttaa julkista keskustelukulttuu ria sekä 
journalismin ja verkon toimintatapoja. Puheen 
sisältöjen tarkastelun sijaan keskiössä ovat vihamie-
lisen puheen aikaansaamat muutokset journalismin 
monipuolisuuden ja sananvapauden näkökulmasta.

168 400 €

Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
Professori Heikki Luostarinen
toimittajan sananvapaus ja -pakko

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon jour-
nalistilla on henkilökohtaista sananvapautta ja 
vaikuttamisen mahdollisuutta oman viestimensä 
 poliittiseen tai arvosisältöön ja kokevatko toimit-
tajat tuon vaikuttamisen tilan olevan kaventu massa 
vai kasvamassa.

160 000 €

Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden 
instituutti (KATTI) 
Kauppaoikeuden dosentti, OTT, VTT Taina 
Pihlajarinne
uudet teknologiat sisällön tuotannossa 
ja hyödyntämisessä

Projektissa kartoitetaan ajankohtaisia tekijänoi-
keudellisia ja kilpailuoikeudellisia ongelmia, jotka 
liittyvät sisällöntuotannon digitalisoitumiseen ja 
uusiin teknologioihin. Tutkimuksen näkökulmina 
ovat mm. digitalisoitumisen aiheuttama mahdol-
linen sääntelyn ja oikeudenalan yleisten oppien 
muutoksen tarve sekä sananvapauden, kuluttajien 
etujen sekä taloudellisten kannustimien huomioi-
minen osana oikeudellista arviointia.

120 000 €

Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
YTT Esa Reunanen
wikileaks ja journalismi uudessa 
informaatioekosysteemissä

Tutkimuksessa analysoidaan vakiintuneiden 
journalististen viestinten ja vuotosivustojen, kuten 
WikiLeaksin, keskinäistä suhdetta ja vertaillaan 
niiden toimintaperiaatteita ja eettisiä lähtökohtia. 

115 000 €

Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
Tutkimusjohtaja, YTT Pentti Raittila
journalisti(n)en johtaminen näkyväksi

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää jour-
nalististen toimitusorganisaatioiden keskijohdon 
roolia toimitustyön organisoinnissa, erityisesti toi - 
mituksellisten ohjausjärjestelmien kehittämisessä. 

100 000 €

Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
YTT Esa Reunanen
nuorten toimittajien muuttuva 
ammattikuva ja asiantuntemus

Tutkimus selvittää nuorten toimittajien käsityksiä 
toimittajan työstä, ammatillisesta asemasta ja 
ammatti-identiteetistä mediakentän muutosten 
keskellä. Tutkimus toteutetaan kolmessa erilaisessa 
työympäristössä työskentelevien nuorten toimit-
tajien teemahaastattelujen sekä tapausesimerkkien 
avulla. 

90 000 €

Woodrow Wilsonin tutkimuskeskus, Washington D.C.
The Finnish Center for U.S. – European Programming
suomi-ohjelma 2012–2014

Suomen keskus edistää suomalais-amerikkalaista 
vuoropuhelua eri tieteen alueilla. Keskus harjoittaa 
perinteistä tutkija- ja tiedevaihtoa.

60 000 €
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Tampereen teknillisen yliopiston Elektroniikan laitos 
TkT Johanna Virkki

yksilönsuoja langattomassa viestinnässä: 
esineiden internet

Tutkimuksessa selvitetään Suomessa ja Kiinassa 
erilaisten ihmisten ajatuksia esineiden internetin 
mahdollisuuksista heidän elämässään ja erityisesti 
heidän asenteitaan tällaista verkkoympäristöä koh-
taan. Lisäksi tarkoituksena on vertailla esineiden 
internetin tutkimus- ja kehitystyötä ja yksilönsuo-
jan merkitystä näissä maissa.

53 000 €

YTT Mari Maasilta 
Westminsterin yliopisto, Communication  
and Media Research Institute (CAMRI), Lontoo 
Post doc -tutkija
ulkomaanuutiset, siirtolaisuus ja 
osallistuva kulttuuri

Hankkeessa tutkitaan globaalin siirtolaisuuden 
aiheuttamia haasteita ulkomaanuutisoinnille ja 
siirtolaisten mahdollisuuksia osallistua ulkomaan-
uutisten, erityisesti kriisi- ja konfliktiuutisten, 
tuotantoon.

47 000 €

Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
YTT Ari Heinonen
lukulaitejournalismi – nyt.

Tutkimus tuottaa tietoa sanomalehtijournalismin 
kehittämissuunnista lukulaitemarkkinoiden 
avautuessa. Tutkimuksessa analysoidaan eri maista 
koottuja asiantuntijapuheenvuoroja ja eritellään 
lukulaitejournalismin tähänastiset päätrendit 
jatkotutkimuksen pohjaksi.

46 901 €

VTT Camilla Haavisto 
McGill-yliopisto, Montreal  
Post doc -tutkija
ulkomaalaistaustaiset journalistit ja 
työelämä

Tutkimus käsittelee ulkomaalaissyntyisten journa-
listien työelämäkokemuksia ja heille suunnattuja 
koulutus- ja työllistymishankkeita.

40 500 €

Professori Pekka Aula
tutkijavierailu stanfordin yliopistoon 
yhdysvaltoihin

Vierailun aikana tutkitaan modernin median, 
 innovaatiojournalismin ja niin sanotun innovaa-
tioekosysteemin välisiä käsitteellisiä ja empiirisiä 
yhteyksiä.

35 144 €

Jyväskylän yliopiston Viestintätieteiden laitos 
FM Marko Lindgren 
suomalaisen innovaatiojournalismin 
fellowship-ohjelman loppuvaihe

Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä yhteenveto 
neljä vuotta (2008–2011) kestäneestä toimittajien 
jatkokoulutusohjelmasta ja erityisesti sen loppuvai-
heesta.

29 974 €

Ruotsin suurlähetystö 
suomalaistoimittajien opintomatka 
ruotsiin

21 600 €
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Toimittaja Heikki Aittokoski 
matkalla narragoniaan. kirjoituksia 
pieleen menneestä maailmasta

Kirjassa valotetaan maailmanpolitiikan perusra-
kenteita matkaesseillä, jotka suuntautuvat viidelle 
mantereelle. Ulkomaanjournalististen esseiden 
avulla on tarkoitus selittää maailman rakenteel lisia 
epäkohtia, esimerkiksi sortohallitusten toiminta-
mekanismeja. 

20 000 €

ilta-sanomien 80-vuotisjuhlavuosi 

20 000 €

sarjakuvan sanomaa -näyttely

Sarjakuvanäyttelyn järjestämiseen suomalaisen 
sarjakuvan 100-vuotisjuhlavuonna 2011.

10 000 €

Lahjoitukset

Tampereen yliopiston tulevaisuusrahasto

650 000 €

Helsingin yliopiston tulevaisuusrahasto

525 000 €

Helsingin Sanomien vuosikerta suomen  
kielessä menestyneille uusille ylioppilaille

82 740 €
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Toimittajastipendit 
jatkokouluttautumista  
varten

Anna Achté, Saila Kiuttu, Anu Nousiainen 
reuters institute for the study of 
journalism, oxfordin yliopisto

Joose Palonen
international visiting scholars 
program, berkeleyn yliopisto

Helena Liikanen-Renger 
usc annenberg school for 
communication and journalism

Antti Kokkonen, Jukka Vahti
europäische journalisten fellowships 
-ohjelma, freie universität berlin

Katriina Pajari
fudanin yliopisto, shanghai

Eija Väliranta
world press institute, wpi fellowship 
program for international journalists

Apurahat yhteensä  
2 740 731 €

 
Lahjoitukset yhteensä  
1 257 740 €

 
Toimittajastipendit yhteensä  
350 899 €

 
Kaikki apurahat  
ja lahjoitukset yhteensä  
4 349 370 €


