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Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti
Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro
media lab: sananvapaus ja kriittinen
journalismi venäjällä
Media Lab -hanke yhdistää akateemisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen
kokonaisuudeksi, joka valaisee sananvapauden ja
kriittisen journalismin tilaa Venäjällä sekä syventää
suomalaisen median Venäjä-asiantuntemusta.
Sananvapautta tutkitaan kontrollin, implementaation ja suhteellisen vapaan alueen näkökulmista.
Hanke vahvistaa suomalaisten toimittajien Venäjätuntemusta verkostoimalla tutkijat ja toimittajat,
opiskelijat ja venäläiset kollegat.

150 000 €

Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos ja
Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja
median tutkimuskeskus (COMET)
FT Turo Uskali
datajournalismin mahdollisuudet
mobiilistuvassa mediaympäristössä
Päätarkoituksena on nostaa kotimainen datajournalismi kansainväliselle tasolle. Hankkeessa
on kaksi toisiinsa lomittuvaa ja toisiaan tukevaa
osiota. Ensimmäisessä osiossa selvitetään datajournalismin nykytilaa ja näkymiä mobiiliaikakaudella
asiantuntijahaastatteluin ja parhaita käytäntöjä
erittelemällä. Toisessa osiossa selvitetään toimituksellisen datajournalismikoulutuksen kokemuksia,
esteitä ja tarpeita sekä laaditaan datajournalismin
koulutuksen malli, joka pilotoidaan.

Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja
median tutkimuskeskus (COMET)
Erikoistutkija, dosentti Katja Valaskivi
je suis charlie – symbolinen
sodankäynti ja kamppailu huomiosta
mediatapahtumassa
Charlie Hebdon toimitukseen tammikuussa 2015
tehty terrori-isku aktivoi symbolisen sodankäynnin, jossa poliittiset ja uskonnolliset arvot kamppailivat huomiosta. Hanke tutkii journalistisen
toimintaympäristön muuttuvaa dynamiikkaa
mediatapahtumassa ja kysyy, miten sosiaalisen
median ja vanhan median kosketuspintaan syntyvät
uudet käytännöt liittävät tai polarisoivat erilaisiin
arvoihin ja tunteisiin kiinnittyviä kuviteltuja yhteisöjä. Hanke yhdistää laadullista verkkoetnografiaa
verkostoanalyysiin.

140 000 €

Turun yliopisto
VTT Mari K. Niemi
”ulkomailla tästä nousisi haloo”
Tutkimus populistipuolueiden
rasismikohuista ja journalistisista valinnoista.
Tutkimus käsittelee perussuomalaisiin kohdistuneita rasismisyytöksiä ja niiden mediakäsittelyä
vuosina 2010–2016. Hanke on kansainvälisesti
vertaileva ja sen tavoitteena on seuloa esiin parhaat
käytännöt journalistisen työn avuksi ja yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi.

100 000 €

150 000 €

Hanken School of Economics, Markkinoinnin laitos
KTT Tore Strandvik
news media in the nordic consumer’s
everyday life – exploring experiences
and practices
Projekti tutkii pohjoismaisten kuluttajien uutis
median käyttöä. Tavoite on ymmärtää, miten
kuluttajat integroivat uutismediaa jokapäiväiseen
elämäänsä kartoittamalla kuluttajien kokemuksia
ja rutiineja sekä niiden merkityksiä.

100 000 €
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ihanteiden aika
Kaksi Helsingin Sanomien 125-juhlavuoden
projektia. Kaksinäytöksinen tilausnäytelmä
”Ihanteiden aika” Päivälehden perustamisen
vaiheista ja videotuontanto ”HS Ajatus”, jossa
tuodaan videoiden kautta uusia ajatuksia, jotka
tukevat Päivälehti-Helsingin Sanomien perintöä
keskustelun herättäjänä.

100 000 €

helsingin sanomain säätiön
visuaalisen journalismin palkinto
Palkinto on kolmeksi vuodeksi ja palkintosumma
10 000 euroa. Tuomaristo valitsee vuoden aikana
tehdyistä visuaalisen journalismin ilmentymistä
kymmenen ehdokasta, joista päätuomari valitsee
voittajan. Ehdokkaat esittelevät työnsä päivän
seminaarissa, jonka jälkeen voittaja julistetaan
iltagaalassa.

98 800 €

Helsingin yliopisto
Professori Henrik Meinander
woodrow wilson center hakupooli
2016–2018 (ehdollinen päätös)
Woodrow Wilson Centerin Suomi-ohjelma
2016–2018. Suomalaisille vaikuttajille ja asiantuntijoille suunnatut 3–6 kuukauden stipendit.

70 000 €

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi
lehdistönvapaus 2016
-portaali ja -tapahtumasarja
Hankkeen keskiössä on sanan- ja lehdistönvapautta journalistisesti käsittelevä, ei-kaupallinen,
interaktiivinen verkkoportaali sekä journalististen
tapahtumien sarja, joita tuottavat toimittajaopiskelijat. Teema on ajankohtainen aina, mutta erityisesti tulevana vuonna, kun vietetään Pohjoismaisen
julkisuusperiaatteen 250-vuotisjuhlavuotta.

57 800 €

Unesco, Division of Freedom of Expression and Media
Development, Section for Freedom of Expression
tutkijastipendi unescon
pääkonttoriin pariisiin
Tutkimuskoordinaattorin vuoden määräaikainen
stipendi Pariisissa. Tutkimuskoordinaattori
koordinoi tutkimuksen tekoa valituissa maissa
yhdessä Unescon kenttätoimistojen sekä pääkonttorin kanssa. Hän huolehtii tutkimuksen korkeasta
laadusta ja siitä, että se on Unescon standardien mukaista sekä antaa analyyttista palautetta sisällöstä.

55 000 €

FT Sari Kivistö
painovapaus ja pilkkakuvasto
Hankkeessa tarkastellaan painovapauden ja suomalaisen uskonnollis-poliittisen pilkkakuvaston
yhteyksiä yleiseurooppalaisessa kehyksessä. Miten
pilkkakuvastot kehittyvät sisällöiltään polttavan
ajankohtaisena, mutta samalla keinovalikoimaltaan
konservatiivisena ilmaisuna? Millaista on satiirinen
sananvapaus ja sen sensuuri?

50 000 €

Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
FT Turo Uskali
Englanninkielisen journalismintutkimuksen
uutispalvelun jatkoprojekti: Pohjois-Amerikka,
Australia ja Uusi-Seelanti (JRN2)
Tämän jatkoprojektin (JRN2) päätarkoituksena on
kehittää journalismin tutkimukseen erikoistunutta
suomalaista uutispalvelua johtavaksi kansainväliseksi toimijaksi vuoteen 2017 mennessä.

45 000 €
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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi
nuorten journalistien kansainvälinen
toimitus sekä toimittajaopiskelijoiden
journalistinen näyttely
Lehdistönvapauden päivän kansainvälinen
päätapahtuma järjestetään Suomessa toukokuussa
2016. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa tapahtumaan seitsemän suomalaisen toimittajakorkeakoulun voimin journalistista sisältöä sekä
suunnitella ja toteuttaa tapahtumassa työskentelevän nuorten journalistien kansainvälisen yhteistoimituksen työtä. Lehdistön- ja sananvapautta
monipuolisesti käsittelevä, uusia journalistisia
keinoja hyödyntävä sisältö tuodaan myös suuren
yleisön koettavaksi.

30 000 €

FT Heidi Kurvinen
Oulun yliopisto, Historiatieteet
social inequalities in newsrooms
Experiences of Finnish and Swedish women journalists from the 1960s to the present -hankkeen
tutkijavierailu Tukholman yliopiston journalismin
tutkimusyksikköön ja historian laitokselle.
Toimittajanaisten tasa-arvokäsityksiä tarkastelevassa pitkittäistutkimuksessa kysytään,
miksi sukupuolesta ja muista yhdenvertaisuuteen
vaikuttavista tekijöistä on Suomessa vaikeampi
puhua kuin Ruotsissa. 1960-luvulta nykypäivään
ulottuvan tutkimuksen pääpaino on sukupuolten
välisessä tasa-arvoisuudessa, mutta nykytoimituksia käsitellään myös etnisyyden ja taloudellisen
eriarvoisuuden näkökulmista. Hanke tuottaa myös
uudenlaisia tapoja lähestyä toimitusten tasaarvotyötä.

24 000 €

MA Taneli Heikka
verkottunut viestintävalta ja
demokraattinen muutos
Väitöstutkimuksessa selvitetään kuinka uudet
kansalaisyhteiskunnan rakentamat ja käyttämät
viestintätyökalut (civic technology) muuttavat
journalismin ja viestinnällisen kansalaisaktivismin
luonnetta.

21 000 €

pohjoismainen datajournalismin
konferenssi noda 16
Kolmas pohjoismainen datajournalismin konferenssi järjestetään Helsingissä 22.- 23.4.2016.
Tavoitteena on nousta merkittäväksi toimittajien
ja muiden viestintäalan ammattilaisten koulutustapahtumaksi pohjoismaissa. Konferenssia
markkinoidaan myös Suomen lähialueilla, kuten
Baltian maissa.

15 000 €

Jukka Kinnunen
Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos
vaikutuskertoimet viestinnän alan
vertaisarvioiduissa julkaisuissa
Projektissa selvitetään kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen vaikutuskerrointen muodostumista, kartoitetaan kansainvälisten viestinnän alan
vertaisarvioitujen julkaisujen vaikutuskertoimet
ja listataan ne vaikutuskerrointen mukaisesti
sekä verrataan niitä Google Scholarin h-indeksin
julkaisujen listaukseen sekä suomalaisen Julkaisualan foorumin listaukseen. Toisekseen projektissa
selvitetään joukkoistettujen verkkokeskustelujen
laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

11 900 €
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Tampereen yliopisto, Viestinnän,
median ja teatterin yksikkö (CMT)
YTT Heikki Hellman
Ulkomaanjournalismin työpaja Afrikassa
Kyseessä on journalismin maisteriopiskelijoille
suunnattu koulutushanke, jonka tarkoitus on
auttaa tulevia toimittajia ymmärtämään paremmin,
mistä aikamme ongelmat, kuten pakolaiskriisi,
johtuvat.

Toimittajastipendit jatko
kouluttautumista varten

World Press Instituutti (IPI)
paneelikeskustelu medialle

Tuija Pallaste
usc annenberg school for
communication and journalism

10 000 €

World Press Instituutti (IPI) järjestää Unescon
lehdistövapauden päivänä paneelikeskustelun
median edustajille Helsingissä toukokuussa 2016.

10 000 €

Panu Karhunen, Heini Maksimainen, Ilona Turtola
reuters institute for the study of
journalism, oxfordin yliopisto
Heidi Piiroinen
international visiting scholars
program, berkeleyn yliopisto

Jukka Huusko
europäische journalisten fellowships
-ohjelma, freie universität berlin
Heidi Väärämäki
fudanin yliopisto, shanghai
Jussi Niemeläinen
world press institute, wpi fellowship
program for international journalists
Nina Broström
columbian yliopiston journalismikoulu
(new york)
Jyri Hänninen, Janne Junttila, Päivi Ängeslevä
tutkivan journalismin kesäkurssi,
columbian yliopiston journalismikoulu
(new york)

Toimittajastipendit yhteensä

459 008 €

Apurahat yhteensä

1 238 500 €

Kaikki apurahat ja lahjoitukset yhteensä

1 697 508 €

