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Helsingin yliopisto,
Viestinnän tutkimuskeskus CRC
ja Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö
VTT Anu Kantola
vaalirahakriisi: median ja politiikan
suhteet murroksessa
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää keväällä
2008 alkaneen vaalirahoituskohun merkitystä.

388 891 €
Helsingin yliopiston kansainvälisen
talousoikeuden instituutti (KATTI)
Johtaja Pia Letto-Vanamo
uusi mediaympäristö
- haasteet tekijänoikeudelle
Kartoitetaan joukkoviestintään liittyvät
ajankohtaiset tekijänoikeudelliset
ongelmat ja tutkitaan näistä keskeisimpiä.
Järjestetään aihepiiriin liittyviä koulutus- ja
keskustelutilaisuuksia.

280 000 €
International Press Institute (IPI)
kansainvälisen lehdistöinstituutin
maailmankongressi helsingissä
6.-9.6.2009
International Press Instituten (IPI)
maailmankongressiin osallistui noin 250
päätoimittajaa, kustantajaa ja johtavaa toimittajaa
yli 40 maasta.

250 000 €
Helsingin yliopisto,
Viestinnän laitos,
Viestinnän tutkimuskeskus CRC
Professori Hannu Nieminen
venäjä suomen mediassa 2009–2011
Hankkeen tavoitteena on tuottaa monipuolista
uutta tietoa siitä, millaista kuvaa Venäjästä ja
venäläisistä suomalainen media välittää.

218 000 €

Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti
FT Markku Kangaspuro
media venäläisen identiteetin
rakentajana: venäjä toisen
maailmansodan historian ja
eurooppalaisen tulevaisuuden välissä
Tarkastellaan venäläistä kansallista identiteettiä
ja sen suhdetta kansainvälistymiseen.
Eroaako englanninkielinen Venäjällä tuotettu
ja virallisia kantoja myötäilevä historiapoliittinen
käsittely yhtäältä ulkovenäläisille suunnatusta
mediasta, toisaalta Venäjän kansalaisille
suunnatusta mediasta?

216 575 €
Tampereen yliopisto,
Tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimusyksikkö
YTT Esa Reunanen
mitä lama tekee journalismille?
Selvitetään, millaiset journalistiset prosessit,
käytännöt ja toimijat vahvistuvat tai heikentyvät
nykyisen taantuman ja talouslaman aikana.
Hahmotellaan käytäntöjä ja ratkaisumalleja, jotka
vahvistavat laatujournalismin mahdollisuuksia.

141 725 €
Helsingin yliopisto,
Viestinnän tutkimuskeskus CRC
FT Johanna Sumiala
charlie bit my finger!
mitä uutismedia voi oppia youtubesta?
Tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää,
millainen sosiaalinen media YouTube on ja mitä
sellaista se kykenee tarjoamaan, mihin uutismedia
ei kykene.

125 000 €
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Helsingin yliopisto,
Viestinnän laitos,
Viestinnän tutkimuskeskus CRC
Professori Hannu Nieminen
paikallislehtien tulevaisuus
Selvitetään paikallislehtien tulevaisuudennäkymiä
ja keskeisten sidosryhmien arvioita paikallislehtien
alueellisesta merkityksestä. Kansainvälisen
vertailun avulla selvitetään paikallislehdistön
erilaisia selviytymisstrategioita.

120 000 €
Tampereen yliopisto,
Tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimusyksikkö
Professori Heikki Luostarinen
lasten ja nuorten
mediaympäristön muutos, vaihe 11
Tutkimuksessa seurataan 60 lapsen mediankäyttöä
ja muutoksia, joita heidän mediaympäristössään on
tapahtunut kolmen vuoden aikana. Vuonna 2007
tehdyn I vaiheen jatko.

111 670 €
Tampereen yliopisto,
Tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimusyksikkö
YTT Esa Reunanen
vuoden 2008 talouskäänne julkisuudessa
Tutkimuksessa selvitetään journalismin roolia
taloutta koskevan luottamuksen ja talouspolitiikan
legitimaation rakentumisessa vuonna 2008
kärjistyneessä talouskriisissä.

100 000 €
Tampereen yliopisto,
Tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimusyksikkö
Ma. professori Iiris Ruoho
naistenlehti julkisuuden
ja journalismin paikkana
Millaista on tämän päivän naistenlehtijournalismi
suhteessa aikaisempaan, miten lehden tekijät
ymmärtävät itsensä journalisteina ja millaisena
he näkevät lehtensä roolin?

95 115 €

Helsingin yliopisto,
Viestinnän laitos
Professori Esa Väliverronen
leikkaa–liimaa -journalismia?
Tutkimuksessa tarkastellaan median
lähdekäytäntöjä ja niiden läpinäkyvyyttä
määrällisen ja laadullisen analyysin avulla.

68 000 €
The World Press Institute
helsingin sanomat foundation
fellowship within the wpi
Kolmevuotinen toimittajastipendiaattiohjelma.
Vuosittain yksi suomalainen uransa keskivaiheilla
oleva toimittaja valitaan WPI-ohjelmaan
Minnesotaan Yhdysvaltoihin.

50 440 €
FM Aki Petteri Lehtinen
tarinoita totuudesta – miten journalismi
esittää todellisuutta ja ajatuksia?
Tietokirjassa kysytään, miten tiedonvälitys välittää
tietoa, mitä todellisuuden osia esitetään ja mitä
jätetään esittämättä?

33 500 €
Helsingin yliopisto,
Viestinnän tutkimuskeskus CRC
Professori Hannu Nieminen
media for democracy monitor
Tutkimushanke käsittää Suomen osuuden vuoden
2010 aikana toteutettavasta kaksitoista maata
käsittävästä Media for Democracy Monitor
-vertailututkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena
on arvioida, miten hyvin media toimii tänään eri
maissa demokratian toteutumiseksi.

32 200 €
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Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
nuorten ääni -toimitus
Nuorten ääni -toimituksen tavoitteena on saada
muutettua valtamedioiden mielikuvaa nuorista
positiivisemmaksi, mahdollistaa nuorille käydä
yhteiskunnallista keskustelua medioissa ja tehdä
lehtijuttuja ja tv-ohjelmia.

30 000 €
Toimittaja, filosofian lisensiaatti
Tanja Aitamurto
usa:n lehtien kriisiä
käsittelevä selvitystyö
Tutkimus tarkastelee journalismin uusia
liiketoimintamalleja Yhdysvalloissa ja
selvittää, miten liiketoimintamallit vaikuttavat
journalistiseen sisältöön, tuottamisprosesseihin
ja journalistisiin käytänteisiin.

27 000 €
Helsingin yliopisto,
Svenska social- och kommunalhögskolan
VTT Henrika Zilliacus-Tikkanen
ja tutkija Tarja Savolainen
tasa-arvotyö ja uutistuotanto
Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille
suomalaisissa uutistoimituksissa tehtyä tasaarvotyötä (ns. best practices) ja selvittää, millä
tavalla se on vaikuttanut naisten sijoittumiseen
toimituksissa.

Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö
YTT Esa Reunanen
veikko pietilän muistokirja:
julkisot, yleisöt ja media
Tiedotusopin professori Veikko Pietilän
(1941–2009) muistokirjassa julkaistaan Pietilän
artikkeleita ja suomennoksia, joista osa on ennen
julkaisemattomia.

21 350 €
Valtiotieteiden lisensiaatti Risto Jussila
suomen tietotoimisto ja valtiovalta
urho kekkosen presidenttikaudella
Luodaan kokonaiskuva valtiovallan ja STT:n
mediasuhteista vuosina 1956–1981. Väitöskirja.

21 000 €
Helsingin yliopisto,
Svenska social- och kommunalhögskolan
VTT Henrika Zilliacus-Tikkanen
VTT Tarja Savolainen
naiset suomalaisissa
uutismediaorganisaatioissa
Suomea koskeva tutkimus kansainväliseen
Global Report on the Status of Women in
News Media -tutkimukseen. Tutkimuksessa
selvitetään sukupuolijakoa uutistoimituksissa,
uutisorganisaatioiden johdossa ja päättävissä
elimissä.

26 520 €

20 000 €

Helsingin yliopisto,
Yleisen valtio-opin laitos
VTT Juri Mykkänen
kampanjastrategiat,
uutisointi ja äänestäminen
viestinnällistyn eessä maailmassa

Helsingin yliopisto,
Viestinnän laitos,
Viestinnän tutkimuskeskus CRC
Tutkija Salli Hakala, FT Johanna Sumiala
violence and network
society -konferenssi

Testataan empiirisesti ns. viestinnällistymis
hypoteesia eli viestinten ja poliittisten toimijoiden
keskinäissuhteissa tapahtunutta muutosta.

Ensimmäinen Suomessa järjestettävä
kansainvälinen ja monitieteinen konferenssi,
joka kokoaa yhteen yhteiskunnallisen väkivallan
tutkijoita ja väkivallan parissa työskenteleviä.
Konferenssin yhtenä keskeisenä teemana on
koulusurma ja media.

23 000 €

15 000 €
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Työryhmä: esimies, Petri Salmén, Helsingin Sanomat
tuottaja Kimmo Penttinen, Aamulehti
näin käytän uutisgrafiikkaa
oikein -opas
Teos opastaa tilastojen ja statistiikan käyttöä
printtimediassa ja verkkosivuilla siten, ettei
tiedon visualisointi ole epäselvää tai tilastollisesti
lukijaa harhaanjohtavaa. Opas kertoo, mikä
grafiikaksi jalostumisessa on olennaista, ja opastaa,
kuinka saada visuaalinen paketti toimivaksi
kokonaisuudeksi.

5 000 €
helsingin sanomain vuosikerta
suomen kielessä menestyneille
uusille ylioppilaille

72 180 €
muut lahjoitukset

4 550 €
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Helsingin Sanomain Säätiön
myöntämät apurahat,
toimittajastipendit ja lahjoitukset
yhteensä 2 894 325 €

yhteensä 2 893 725

helsingin sanomain säätiön toimittajastipendit jatkokouluttautumista varten 2009

Jussi Ahlroth, Mimma Lehtovaara, Jarmo Raivio, Sampo Vaarakallio
reuters institute for the study of journalism, oxfordin yliopisto
Ayla Albayrak
international visiting scholars program, uc berkeley
Niko Nurminen, Pekka Pekkala
m.a. program in specialized journalism, usc annenberg
Janne-Pekka Manninen, Jukka Perttu, Matti Posio
innovation journalism fellowship program, stanfordin yliopisto

Yhteensä 397 009 €

