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Olin kevätkauden 2015 vierailevana tutkijana Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa
(https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/). Vierailu liittyi tutkijatohtorin projektiini Media ja markkinat
Venäjällä, joka käsittelee median roolia ja mediamarkkinoiden muutosta Venäjän modernisaatioprosessissa.
Tutkijavierailun rahoittivat Helsingin Sanomain Säätiön ja Ella ja Georg Ehrnroothin säätiön apurahat.
Projekti liittyy myös tutkijarooliini Suomen Akatemian rahoittamassa Venäjä-tutkimuksen huippuyksikössä
”Venäjän modernisaation valinnat”, jota koordinoi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti.
Tässä tutkimusprojektissa olen tarkastellut sitä, miten venäläiset mediayhtiöt vastaavat mediamarkkinoiden
ja viestintäpolitiikan muutosten tuomiin haasteisiin. Venäjän mediaa luonnehtii kaksijakoisuus:
mediaomistus on jakautunut ohjailtuun valtion tai valtiota lähellä olevaan pääomaan ja yksityiseen,
kaupalliseen pääomaan. Mediamarkkinoita muotoilevat samaan aikaan muun muassa sananvapauteen,
taloustilanteeseen ja teknologiseen muutokseen liittyvät haasteet. 2000-luvun alkupuolella näytti, että
markkinatoimijoiden osuus kasvaa, mutta viime vuosina valtion ohjailu on kasvanut nopeasti ja viestintää
koskevan sääntelyn muutokset ovat rajoittaneet esimerkiksi ulkomaisten mediayritysten
toimintamahdollisuuksia. Tutkijavierailun pääraportti on julkaistu englanniksi Reuters-instituutin Working
papers -sarjassa.
Vierailu Reuters-instituuttiin toi tutkimukseen laajalti kansainvälisiä vertailukohtia, sillä instituutissa tehdään
paljon eri maita vertailevaa mediatutkimusta, ja lisäksi instituutin kansainvälinen toimittajakoulutusohjelma
toi näkökulmia journalismiin eri maissa. Tutkijavierailu antoi mahdollisuuden myös verkostoitua Englannissa
vaikuttavien tai Reuters-instituutissa vierailevien ulkomaisten journalismin ja mediatalouden tutkijoiden
kanssa. Antoisaa oli myös osallistua toimittajakoulutuksen seminaareihin, joissa mediajohtajat ja -tutkijat
kertoivat näkemyksiään alan kehityksen ajankohtaisista kysymyksistä. Tutkijavierailun aikana ja sen jälkeen
pidin myös tutkimusaiheesta esitelmiä konferensseissa ja kävin konferenssi- ja aineistonhankkimismatkalla
Moskovassa.
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