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Heidi Hirsto, KTT, apulaisprofessori
Heidi Hirsto on apulaisprofessori (tenure track) Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaineessa ja Digital Economy -tutkimusalustalla. Hänen tutkimuskohteitaan ovat organisaatioiden viestintä ja talouden diskurssit esimerkiksi kulutuksen, sijoittamisen ja
johtamisen konteksteissa.
Piia Jallinoja, VTT, professori
Piia Jallinoja on terveyssosiologian professori Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut terveyteen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja miten näitä ilmiöitä rakennetaan uutismediassa ja sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä
hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Nutrition, expertise and media (2019–
2022) projektia.
Veera Kangaspunta, YTM (väit.), tutkija
Veera Kangaspunta on tutkija Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hänen tammikuussa 2021 tarkistettu väitöskirjansa käsittelee verkkouutisten kommentteja käyttäjien toimintana, muun muassa julkisena osallistumisena. Jatkotutkimuksessaan Kangaspunta on keskittynyt uutisia kommentoivien käyttäjien motiiveihin, toiminnalle annettuihin merkityksiin ja erilaisiin toimintamalleihin.
Kaisu Koivumäki, FT, viestintäasiantuntija
Kaisu Koivumäen helmikuussa 2021 tarkastettu artikkeliväitöskirja ”Fragmentoitunut
tiedeviestintä – Organisatorisen tiedeviestinnän nykyhaasteet” on yksi ensimmäisistä
aihetta käsittelevistä tutkimuksista. Se on toteutettu osana Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittamaa BCDC Energia -tutkimushanketta Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän yksikössä. Koivumäki työskentelee viestintäasiantuntijana Oulun yliopistossa. Häntä kiinnostaa tiedeviestinnän tutkimus yhteisöviestinnän näkökulmasta sekä käsitykset strategisuudesta tiedeviestinnän tutkimuskirjallisuudessa ja käytännöissä.
Merja Koskela, FT, professori
Merja Koskela toimii professorina Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaineessa.
Hän on tutkinut monipuolisesti erikoisalojen viestintää ja keskittynyt viimeksi talouden
ja teknologian diskursseihin. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluu myös sijoittajaviestintä läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta.
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Ville Kumpu, YTT, tutkijatohtori
Ville Kumpu on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä hän tutkii ilmastoviestinnän yhteiskuntakäsitystä. Aiemmin hän on tutkinut muun muassa ilmastojournalismia, ympäristöjulkisuutta ja journalismin tulevaisuusmielikuvitusta.
Timo P. Kylmälä, FM, YTT, tutkija
Timo P. Kylmälän väitös luotasi ihmisenä olemisen ja toimimisen ehtoja 2010-luvun lopun maailmassa kiinnekohtanaan Hannah Arendtin vuonnan 1958 ilmestynyt The
Human Condition.
Pauliina Lehtonen, YTT, tutkijatohtori
Pauliina Lehtonen työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, sosiaalipolitiikan oppiaineessa. Lehtosen tutkimusintressit liittyvät kansalaisosallistumisen, osallisuuden ja vuorovaikutteisen hallinnan kysymyksiin.
Hän on tutkinut erityisesti tiedontuotannon käytäntöjä ja osallistuvaa suunnittelua
kaupunkikehityksessä, asuinalueiden kehittämisessä ja osallistuvassa budjetoinnissa.
Tällä hetkellä hän tutkii Suomen Akatemian tutkijatohtorihankkeessa osallistuvaa budjetointia demokraattisena innovaationa erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa
konteksteissa.
Tarmo Malmberg, YTT, dosentti, tutkija
Tarmo Malmberg on tiedotusopin dosentti (Tampereen ja Helsingin yliopisto) sekä media- ja kulttuuritutkimuksen dosentti (Turun yliopisto). Hän työskentelee vapaana tutkijana, jonka päätutkimusaiheet ovat: mediatutkimuksen oppihistoria, tieteenfilosofia ja
metodologia, moderni yhteiskunta ja joukkoviestintä sekä julkisuus- ja demokratiateoria.
Pekka Mertala, KT, LTO, apulaisprofessori
Pekka Mertala työskentelee apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa alanaan monilukutaito ja digitaaliset tekstitaidot.
Yksi Mertalan tutkimusintresseistä on teknologioiden diskursiivinen tuottaminen ja sen
yhteiskunnalliset seuraamukset.
Anna-Maria Mäki-Kuutti, (YTM, väit.), sosiaalityöntekijä, tutkija
Anna-Maria Mäki-Kuutti työskentelee tällä hetkellä vs. sosiaalityöntekijänä Tays Pitkäniemen sairaalassa psykoosien tutkimus- ja hoito-osastolla. Hänen mediatutkimuksen
väitöskirjansa käsitteli toimijuutta ja hallintaa populaarissa terveysviestinnässä.
Tero Pasanen, FT, tutkijatohtori
Tero Pasanen (UTU) työskentelee tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa
pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä (CoE GameCult). Pasasen erikoisalaa ovat
peleihin ja pelaamiseen liittyvät historialliset, poliittiset ja ideologiset kysymykset.
Kaisa Penttinen, KTM, FM, tohtorikoulutettava
Kaisa Penttinen on tohtorikoulutettavana Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä. Hän tarkastelee väitöstutkimuksessaan pörssiyhtiöiden tulosjulkistustilaisuuksia taloudellisen raportoinnin näkökulmasta. Hänen väitöskirjansa on
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monitieteinen tutkimus, joka hyödyntää tutkimusmenetelmiä ja teorioita sekä laskentatoimen että kieli- ja viestintätieteiden alalta.
Laura Saarenmaa, FT, dosentti, yliopistonlehtori (mvs.)
Laura Saarenmaa työskentelee Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaineessa. Hän
tutkii populaarin ja politiikan yhteen kietoutumista, kylmän sodan ajan mediakulttuuria, ja viime vuosina etenkin Suomen mediasuhteita Itä-Saksaan. Vuosina 2015-2018
Saarenmaa työskenteli vierailevana tutkijana Lundin yliopiston mediahistorian yksikössä.
Minna Saariketo, YTT, tutkijatohtori
Minna Saariketo on mediateknologian tutkija, joka tekee parhaillaan tutkimusta tietotekniikan laitoksilla Tukholman yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Saariketo on tutkimuksessaan kiinnostunut toimijuuden, vallan, mediateknologisen arjen ja sen toisinkuvittelemisen teemoista.
Mirva Salminen, YTM, tutkija
Mirva Salminen viimeistelee väitöskirjaansa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Väitöskirjatyössään Salminen on keskittynyt digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen Euroopan pohjoisilla alueilla arkipäivän turvallisuuden näkökulmasta.
Tomi Slotte Dufva, TaT, tutkijatohtori
Tomi Slotte Dufva työskentelee yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa, Taiteen ja Suunnittelun korkeakoulussa. Slotte Dufvan tutkimus keskittyy digitaalisuuteen sosiaalisiin,
kasvatuksellisiin ja kulttuurillisiin kysymyksiin, kuten digitaalisuuten kehollisuuteen, tekoälyyn sekä feministiseen digitaalisuuden tutkimukseen.
Jaakko Suominen, FT, professori
Jaakko Suominen (UTU) toimii digitaalisen kulttuurin professorina sekä humanistisen
tiedekunnan dekaanina Turun yliopistossa. Suominen on tutkinut laajasti median ja informaatioteknologian kulttuurihistoriaa. Suominen toimii tällä hetkellä myös tiiminvetäjänä Suomen Akatemian rahoittamassa pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä
(CoE GameCult).
Sanna Tuurnas, HT, tutkijatohtori
Sanna Tuurnas, HT, toimii julkisjohtamisen tutkijatohtorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä. Tuurnaksen tutkimus kohdistuu julkisen hallinnon, kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan väliseen kumppanuuteen ja siihen liittyviin ongelmakohtiin. Tuurnas
on tutkinut erityisesti julkisten palvelujen yhteistuotantoa ja -kehittämistä erilaisissa
konteksteissa, kuten asuinalueiden kehittämistoiminnoissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Esa Väliverronen, YTT, professori
Esa Väliverronen on viestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut paljon tieteen julkisuutta, median muutoksia ja asiantuntijuutta. Hän johtaa parhaillaan Mediating Expertise (2019-22) ja Koronakriisin julkinen
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dynamiikka (2020-21) tutkimushankkeita. Hän on viimeksi julkaissut kirjat Julkinen
tiede (2016) sekä Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus (2020) kirjat.

