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Helsingin Sanomain Säätiö jakoi ensimmäisenä toimintavuotenaan 2006 apurahoja 34
hankkeelle ja projektille. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma oli 3 739 989,00 euroa.
Apurahat myönnettiin pääasiassa viestintäteollisuuteen liittyvään tutkimustoimintaan.
Apurahojen saajat:

Päivälehden museo, Helsinki
Museon perusnäyttelyn uudistaminen vastaamaan
modernia näytteillepanoa tietokoneineen ja interaktiivisine peleineen. Museo saa lisätilaa kellarista,
jonne rakennetaan lehden painamista esittelevä
osasto.

1 milj. euroa
Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI,
johtaja Pia Letto-Vanamo
Sananvapauden uudet ulottuvuudet
Kolmivuotisessa hankkeessa selvitetään viestintään
liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.
Tutkimusongelmia ovat mm. elinkeinotoiminta
ja sananvapaus, julkisuus, yksityisen oikeudet ja
sananvapaus ja viestinten vastuu ja sananvapaus.

621 589,00
Tampereen yliopisto,
Tiedotusopin laitos,
Journalistiikan professori Risto Kunelius
Journalistiikan vierailuprofessuuri
Tavoitteena on saada ammatillisesti kunnianhimoisten ja ansioituneiden toimittajien tiedot ja
taidot osaksi yliopiston journalistikoulutusta ja sen
kehittämistä. Virkaan valitaan toimittajia, joilla on
halu pohtia oman alansa kysymyksiä ja tulevaisuutta. Viranhaltija vaihtuu vuosittain.

5-vuotinen projekti
100 000,00 per vuosi,
yhteensä 500 000,00

Helsingin yliopiston viestinnän laitos
Viestinnän tutkimuskeskus CRC,
johtaja Juha Herkman
Tutkimusprojekti
Tarkoituksena on selvittää viestintätutkimuksen
nykytilaa ja käytännön sovelluksia Yhdysvalloissa,
Japanissa, Etelä-Koreassa, Saksassa, Ranskassa,
Virossa ja Suomessa.

283 997,00
Projektipäällikkö, VTT Nando Malmelin,
Professori Markku Wilenius
Tulevaisuuden tutkimuskeskus,
Turun kauppakorkeakoulu
Vastuullisen viestinnän tulevaisuus
Media- ja viestintäalan yritysten ja instituutioiden liiketoiminnan sekä alan asiantuntijoiden ja
professioiden tutkiminen. Selvitetään mm., mikä
on median ja viestinnän ammattilaisten vaikutus
yhteiskunnallisten arvojen kehittymiseen ja kansalaisten arvojen muodostumiseen.

245 098,00
Johtaja Teppo Turkki,
Taideteollisen korkeakoulun
Koulutus- ja kehittämiskeskus
Mediakonseptoinnin
laboratorion perustaminen
Erilaisten mediakonseptien kehittäminen printtimedialle, radiolle ja televisiolle sekä digimediaan
siten, että laboratoriossa yhdistetään tarvittava
kehitystyö, tutkimus, johtamisjärjestelmä (news
management) ja henkilöstön koulutus.

190 000,00
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Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö,
tutkimusjohtaja Esa Reunanen
Iltapäivälehdet mediakentän
ja yhteiskunnan muutoksessa
Selvitetään suomalaisten iltapäivälehtien kehitystä
viimeisten 20 vuoden aikana osana mediakentän
muutosta ja laajempaa yhteiskunnallista muutosta. Vertailukohteena ruotsalainen ja norjalainen
iltapäivälehtijournalismi.

129 500,00
Tampereen yliopisto,
Tiedotusopin laitos,
Journalistiikan professori Risto Kunelius
Sananvapaus uutisaiheena
Profeetta Muhammedin pilakuvien julkaiseminen
nosti julkisuuteen länsimaisen lehdistön keskeisimmän käsitteen, sananvapauden. Tutkimushanke
selvittää, miten eri maissa sanomalehtien toimitukset ja julkinen keskustelu ovat käsitelleet sananvapauden ajatuksen nykytilaa. Tutkimusprojektissa
on mukana tutkijoita ja yliopistoja 14 eri maasta.

129 000,00
Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö,
professori Heikki Luostarinen
Lasten ja nuorten
mediaympäristön muutos
Hankkeessa luodaan lasten ja nuorten mediaympäristön ja mediakäytön seurantatutkimuksen menetelmä ja testataan sitä vuonna 2007 toteutettavassa
pilottitutkimuksessa. Seurantatutkimus ehdotetaan toistettavaksi kolmen vuoden välein.

97 000,00
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Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö,
professori Heikki Luostarinen
Yleisö sanomalehtien voimavarana
Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten päivälehtien erilaisia yleisövuorovaikutusmuotoja, kartoitetaan lehtien kokemuksia niiden hyödyllisyydestä,
asetetaan suomalaisten lehtien vallitsevat käytännöt kansainväliseen perspektiiviin ja tuodaan
suomalaiseen keskusteluun ja kehitystyöhön
ulkomaisia hyviä käytäntöjä. Tutkimus kattaa 1)
yleisönosastot, 2) lehtien verkkokeskustelupalstat
ja blogit, 3) yleisöpaneelit ja muut yleisötutkimusmenetelmät.

95 000,00
Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö,
professori Janne Seppänen
Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat
Hankkeessa selvitetään, millaisia kuvankäsittelyn
sääntöjä ja normeja sovelletaan suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä sekä millaisia ovat tähän
liittyvät ammatillisen harkinnan ja päätöksenteon
prosessit. Tutkimus toteutetaan lomakekyselynä.
Vastaajat valitaan niin, että tutkimukseen saadaan
ammattikuntaa edustava noin 200–250 vastauksen
otos.

86 500,00
Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö,
professori Heikki Luostarinen
Uutismedian vuosiobservointi
Pilottitutkimus, jossa kehitetään 5–10 indikaattoria, joilla arvioidaan uutismedian sisältöä ja luonnetta. Tavoitteena vuosittain toistuva observointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä
suomalaisen uutismedian kehitystrendeistä.

59 500,00
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Apulaisprofessori Inka Salovaara-Moring,
Tallinnan yliopisto
Suomalainen journalismi
ja informoitu kansalainen

Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö,
professori Heikki Luostarinen
Maahanmuutto ja media

Kansainvälinen vertaileva tutkimus mediasisällöistä ja kansalaisten tiedontasosta kiristyvässä markkinatilanteessa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa,
Norjassa ja Suomessa.

Hankkeessa valmistellaan tutkimusta maahanmuuton ja monietnisyyden kasvuun liittyvistä muutosprosesseista median käytön ja mediasisältöjen
tulkinnan näkökulmasta. Esitutkimuksen tehtävänä on 1) kartoittaa Euroopassa tehty aihepiiriin
liittyvä tutkimus, 2) rakentaa tutkijaverkostoa
kansainvälistä vertailua varten ja 3) täsmentää
tutkimuskysymykset ja varsinaisessa tutkimuksessa
käytettävät menetelmät.

45 200,00
Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö,
tutkimusjohtaja Esa Reunanen
Väkivalta lööppijulkisuudessa
Ilta-Sanomien ja Iltalehden lööppien sisältämän
väkivallan tutkiminen vuosilta 1984–2005. Määrällinen sisällönerittely ja laadullinen analyysi.

39 500,00
Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI,
johtaja Pia Letto-Vanamo,
tutkimuksen tekee OTT, VTM Sakari Huovinen
Sananvapauden rajat ja uusi teknologia
EU:n yhteissääntelyksi kutsuttu menetelmä
pyrkii sääntelemään mm. sanoma- ja aikauslehtien
sähköisiä versioita, televisiotoimintaa ja internetin sisällön tuottajia. Tutkimuksessa selvitetään
yhteissääntelyn toimivuutta suomalaisessa oikeusjärjestyksessä ja -perinteessä.

35 305,00

32 000,00
Helsingin yliopisto,
Yleisen valtio-opin laitos
Dosentti Juri Mykkänen
Tiedostusvälineiden ylläpitämien
vaalikoneiden merkitys
Tutkimuksessa analysoidaan vaalikoneiden käyttötapoja ja selvitetään niiden vaikutusta kansalaisten
äänestyskäyttäytymiseen.

22 300,00
Helsingin yliopiston kirjasto
ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm
Projektipäällikkö Inkeri Salonharju
Nuori Suomi -joulualbumin (1891–1940) digitoiminen ja julkaiseminen verkossa osana Pelasta kirja
-hanketta.

22 000,00
Villa Lante
Asiamies Tuomas Heikkilä
Eurooppa 2050
Kansainvälinen seminaari eurooppalaisten valtalehtien ja muiden medioiden edustajille. Alustajina
mm. komissaari Olli Rehn, dosentti Teija Tiilikainen, pääjohtaja Raimo Väyrynen. Seminaarin
suojelijana on puhemies Paavo Lipponen.

20 000,00
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Musiikin tohtori Sara Sintonen,
University of London,
Media Education Centre
Tutkimuksessa selvitetään, miten lasten ja nuorten kriittistä ja luovaa ajattelua voidaan kehittää
mediakasvatuksen avulla.

16 500,00
Marjaana Mykkänen,
Helsingin yliopisto
Hyvä televisio
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Fil. lis. Kimmo Mäkilä,
Jyväskylän yliopisto
Toimittaja Outolempi?
Ydinasediskurssit New York Timesissa
ja Helsingin Sanomissa 1945–1998
Tavoite on selvittää, millä tavoin eli mitä diskursseja käyttäen ydinaseet on lehdistössä esitetty ja mitä
vaikutuksia siitä on?

9 000,00

Väitöskirjatutkimuksessa selvitetään, mihin tarkoitukseen ja miten katsojat television asiaohjelmia
käyttävät ja mitä he niiltä haluavat.

Toimittaja Ilkka Luukkonen,
Maaseudun Tulevaisuus
Innovaatiojournalismin
koulutusohjelma USA:ssa

15 000,00

8 000,00

Toimittaja, VTM Jyrki Alkio,
Helsingin Sanomat
Innovaatiojournalismin
koulutusohjelma USA:ssa

TKL, KTM Christina Sweins
Teknillinen korkeakoulu
Henkilöstörahasto palkitsemismuotona

Ohjelmaan kuuluu opintoja Stanfordin yliopissa
sekä työskentelyä Red Herring -lehdessä Piilaakson
alueella. Ohjelman tavoitteena on parantaa toimittajien edellytyksiä kirjoittaa innovaatioista.

15 000,00
Fil. maisteri Merja Jutila,
The Graduate Center of the City
University of New York
Talouskriisi ja hyvinvointivaltion
muutoksen dynamiikka
Väitöskirjatutkimus kartoittaa, miten suomalaisen
hyvinvointivaltion olemus on laman seurauksena
muuttunut.

10 000,00

Väitöskirja
Tavoitteena löytää vastaus siihen, mikä tekee henkilöstörahastosta toimivan.

5 000,00
KTM Niina Hanttu-Halvorssen,
Turun kauppakorkeakoulu
Pro-aktiivisuus liikeverkostoissa
Väitöskirjatutkimus käsittelee yritysverkostojen
pro-aktiivisuutta tutkimalla, miten yritykset mainonnan suunnittelun alalla valmistautuvat
digiTV:n tuloon.

5 000,00
Pirkkalaiskirjailijat
puheenjohtaja Timo Malmi
Severi Nuormaan valittujen runojen Kotoisilta rannoilta taistelujen maininkeihin –teos sai Helsingin
Sanomain Säätiöltä 3 000 euron apurahan painatus- ja tuotantokuluhin.

