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Helsingin yliopisto, Filosofian, historian,  
kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 
Suomen ja Pohjoismaiden historian professori  
Markku Kuisma
päivälehti-helsingin sanomat 1889–2019

Päivälehti-Helsingin Sanomat -historiaprojektin  
tutkimustyö alkaa huhtikuussa 2013. Lehden 
historia valmistuu vuonna 2019, jolloin Helsingin 
Sanomat täyttää 130 vuotta. Tarkoituksena on 
tarkentaa aiempia käsityksiä kansallisen historian 
käänteistä, mutta myös lehden omista pyrkimyksis-
tä ja päämääristä. Hanke tuottaa lisäksi jalostettua 
tietoa ja uusia näkökulmia sanomalehden ja sitä 
julkaisevan yhtiön tulevaisuuteen kohdistuvan 
pohdinnan avuksi. Juhlavuoden teos on kattava 
esitys lehden historiasta, mutta se painottuu 
selkeästi Helsingin Sanomien kehitykseen viiden 
viime vuosikymmenen aikana.

1 506 500 €

Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos,  
Viestinnän oppiaine 
Professori Hannu Nieminen
kansainvälinen maisteriohjelma  
media and global communication

Kansainvälisen maisteriohjelman jatkorahoitus. 
 Ohjelma on vakiintumassa ja sulautuu osaksi 
 Helsingin yliopiston viestinnän maisteriopintoja 
vuoden 2016 loppuun mennessä.

750 000 €

Helsingin yliopisto ja Nuorisotutkimusseura 
YTT Johanna Sumiala ja VTT Leena Suurpää
nuorten sosiaalinen liikehdintä 
mediayhteiskunnassa – vertaileva 
tutkimus helsingin ja lontoon lähiöistä

Monitieteinen hanke tarkastelee nuorisoon liitty-
vien sosiaalisten ongelmien rakentumista. Hanke 
 yhdistää media- ja nuorisotutkimuksen näkö-
kulmia, ja siinä vertaillaan Helsingin ja Lontoon 
lähiöitä ja kahden maan medioita.

230 000 €

Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
Professori Heikki Luostarinen
lasten ja nuorten mediaympäristön 
muutos, seurantatutkimuksen  
vaiheet iii ja iv

Tutkimuksessa seurataan kolmen vuoden välein  
5-, 8-, 11- ja 14-vuotiaiden lasten mediaympäristöä  
ja mediankäyttöä. Tutkimuksen ensimmäiset 
vaiheet toteutettiin vuosina 2007 ja 2010. Vuosina 
2013 ja 2016 seurataan sekä yksittäisten lasten 
median käytön kehitystä että eri ikäryhmien 
median käyttöä muuttuvassa mediaympäristössä.

220 000 €

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 
VTT Nando Malmelin 
creative leadership in media 
management: 
rethinking organizational creativity 
in media firms from communicative and 
collaborative perspectives

Tutkimuksen aiheena on luovuuden johtaminen 
media-alan organisaatioissa ja verkostoissa. Tutki-
muksessa tarkastellaan organisatorista luovuutta 
alan yritysten strategisena resurssina ja aineetto-
mana pääomana sekä johtamisen erityisalueena.  
Johtamista tarkastellaan erityisesti viestinnän ja 
vuorovaikutuksen näkökulmista. Tutkimuksessa 
analysoidaan kriittisesti media managementin 
teoriaperustaa sekä kehitetään luovuuden johtami-
seen uusia malleja ja menetelmiä. 

190 000 €

Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
YTT Laura Ahva 
words of journalism study  
(wjs) – suomen osuus

Vertaileva kansainvälinen tutkimus, joka arvioi 
journalismin tilaa, journalistien toimintamahdol-
lisuuksia ja ammatillista omakuvaa maailman-
laajuisesti.

130 000 €
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Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
YTT Esa Reunanen 
broadsheetistä tabloidiin 

Hanke tuottaa uutta tietoa Alma Median pohjois-
ten lehtien ja Helsingin Sanomien siirtymisestä 
broadsheetistä tabloidiin. Tutkimus koostuu 
kolmesta kokonaisuudesta: 1) lehtien sisällölliset 
muutokset formaattiuudistuksessa, 2) formaatti-
uudistuksen tavoit teet ja seuraukset toimituksissa, 
3) formaatti uudistuksen vastaanotto yleisön ja 
ilmoittajien keskuudessa. Tutkimus käynnistyi 
joulukuussa 2012, ja tutkimusraportti valmistuu 
syksyllä 2013. 

120 000 €

Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos,  
Viestinnän oppiaine 
VTT Anu Kantola
mediastrategiat: päättäjät,  
lobbarit ja journalismi

Hanke tutkii yhteiskunnan tärkeimpien päättäjien 
ja heidän taustayhteisöjensä mediastrategioita: 
miten journalismiin yritetään vaikuttaa. Tutkimus 
analysoi, miten päättäjät käyttävät journalismia 
maineenhallinnassa ja rakentavat imagoaan, ja 
selvittää haastatteluilla, millä tavoin taitavimmat 
vaikuttajat toimivat. Hankkeeseen liittyy pohjois-
mainen vertaileva projekti.

120 000 €

Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän  
ja median tutkimuskeskus (COMET) 
FT Laura Saarenmaa
pojat ja nuoret miehet mediakansalaisina

Hankkeessa selvitetään, miten pojat ja nuoret  
miehet Suomessa käyttävät erilaisia medioita  
ja millaiseksi pojat ja nuoret miehet itse kokevat  
heille tarjoutuvan mediamaiseman.

109 400 €

World Press Institute (WPI)
helsingin sanomat foundation 
fellowship program 2013–2015

Jatkoa kolme vuotta kestäneelle toimittajastipen-
diaattiohjelmalle. Vuosittain yksi suomalainen  
uransa keskivaiheilla oleva toimittaja valitaan  
WPI-ohjelmaan Minnesotaan.

80 000 €

London School of Economics and Political Science, 
Department of Media and Communications, UK 
Post doc -tutkija, VTT Liina Puustinen
luottamus talouteen lehtien 
yleisökeskusteluissa

Tutkimuksessa tarkastellaan ja vertaillaan kansa-
laisten luottamusta talouteen sanomalehtien yleisön-
osastokirjoituksissa ja verkkokeskusteluissa  kolmessa 
Euroopan maassa vuosina 2000–2012.  Aineistona 
ovat suomalainen Helsingin Sanomat, britannialai-
nen Guardian ja ranskalainen Libération. 

56 000 €

Helsingin yliopisto,  
Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän oppiaine 
Professori Hannu Nieminen
konvergenssin haasteet eurooppa-
laiselle median ja viestinnän 
sääntelylle: vertaileva analyysi  
(eu, englanti, suomi)

Tutkimuksessa tarkastellaan EU:n viestintää koske-
vaa lainsäädäntöä ja kehitystä erityisesti Suomessa 
ja Englannissa. Hanke toteutetaan Lontoossa 
Westminsterin yliopistossa, jossa hakija toimii 
vierailevana tutkijana.

46 200 €

Pekka Pekkala
how to keep journalism profitable

Kirjahanke journalismin liiketoimintamalleista.

43 000 €
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Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos 
YTT Juha Herkman
the euro crisis, media coverage,  
and perceptions of europe within the eu 
-projektin suomen osatutkimus

Oxfordin yliopiston journalismin tutkimukseen  
erikoistunut Reuters-instituutti on organisoinut 
vertailevan tutkimushankkeen, jossa selvitetään  
eurokriisin saamaa mediajulkisuutta ja kansalaisten 
käsityksiä kriisistä kymmenessä EU:n jäsenmaassa. 
Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskus 
(CRC) on hankkeen suomalainen yhteistyö-
kumppani ja toteuttaa Suomen-osatutkimuksen 
2012–2013.

35 000 €

Unesco /  
Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2013 
Palkinto on luotu vuonna 1997, ja se on kunnian-
osoitus henkilölle tai taholle, joka on merkittävästi 
toiminut sananvapauden edistäjänä. Palkinto on 
saanut nimensä vuonna 1998 murhatun kolumbia-
laisen toimittajan Guillermo Cano Isazan mukaan. 
Palkinnon antaa Unescon pääjohtaja jokavuotisessa 
maailman sananvapauden kunniaksi järjestetyssä 
konferenssissa, joka pidetään 3. toukokuuta. 

22 035 €

Sami Sillanpää
tietokirja kiinalaisista 
toisinajattelijoista

Journalistinen tietokirja Kiinan kuuluisimman 
toisinajattelijaparin Hu Jian ja Zeng Jinyanin 
elämästä. 

21 500 €

Lahjoitukset
Helsingin Sanomien vuosikerta suomen kielessä 
menestyneille uusille ylioppilaille

98 245 €

 Toimittajastipendit 
jatkokouluttautumista varten
Kirsi Hakaniemi, Jarkko Jokelainen,  
Mirjami Saarinen
reuters institute for the study of 
journalism, oxfordin yliopisto

Veera Luoma-aho
international visiting scholars 
program, berkeleyn yliopisto

Kari Rintakoski
usc annenberg school for 
communication and journalism

Inka Kovanen, Eeva-Liisa Pere
europäische journalisten fellowships  
-ohjelma, freie universität berlin

Jenny Matikainen
fudanin yliopisto, shanghai

Olavi Koistinen
world press institute, wpi fellowship 
program for international journalists

Piia Elonen, Juha Kauppinen, Katja Kuokkanen,  
Esa Mäkinen, Mikko Numminen
tutkivan journalismin kesäkurssi, 
columbian yliopisto
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Lahjoitukset yhteensä 98 245 €

Toimittajastipendit yhteensä 625 479 €

Apurahat yhteensä 3 679 635 €

Kaikki apurahat ja lahjoitukset yhteensä 4 403 359 €


