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Elina Grundström, VTM, Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja
Elina Grundström on Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja (2016–2019). Ennen tätä
hän on työskennellyt muun muassa päätoimittajana Vihreässä Langassa ja Ylioppilaslehdessä sekä journalistiikan vierailijaprofessorina Tampereen yliopistossa. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja kansainvälisistä yhteiskunnallisista aiheista. Lisäksi hän kirjoittaa säännöllisesti kolumneja muun muassa median itsesääntelystä ja sananvapausasioista.
Lauri Haapanen, FT, tutkijatohtori, Julkisen sanan neuvoston jäsen
Lauri Haapanen on Julkisen sanan neuvoston jäsen (2017–2019) ja Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori. Lisäksi hän toimii vastaavana tutkijana hankkeessa, joka käsittelee
algoritmien käyttöä journalismin apuvälineenä (2019–2020); hanke on Julkisen sanan
neuvoston osuus kansainvälisestä yhteistyöhankkeesta, jota koordinoi eurooppalaisten
journalistiliittojen yhteistyöjärjestö European Federation of Journalists ja rahoittaa Euroopan komissio. Vuosina 2017–2018 hän työskenteli tutkijana monitieteisessä Immersive Automation -hankkeessa, joka muun muassa tutki ja pilotoi automatisoitua uutistuotantoa.
Heikki Hellman, YTT, dosentti
Heikki Hellman on tiedotusopin dosentti Tampereen yliopiston informaatioteknologian
ja viestinnän tiedekunnassa. Hän on tutkinut muun muassa kulttuurijournalismia, television ja radion ohjelmistokilpailua sekä mediapolitiikkaa. Vuosina 1989–2005 hän
työskenteli Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esimiehenä.
Sakari Ilkka, YTM, Julkisen sanan neuvoston valmisteleva sihteeri
Sakari Ilkka on Julkisen sanan neuvoston valmisteleva sihteeri. Hän on aiemmin työskennellyt toimittajana muun muassa Aamulehdessä ja Iltalehdessä.
Maarit Jaakkola, YTT, FM, dosentti
Maarit Jaakkola on Tampereen yliopistosta väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtori ja Göteborgin yliopiston journalistiikan dosentti. Hän työskentelee pohjoismaisen mediatutkimuksen keskuksen Nordicomin apulais- ja varajohtajana (Co-Director) sekä mediatutkijana Göteborgin yliopistossa. Hän hoitaa myös journalistiikan yliopisto-opettajan
tehtäviä Tampereen yliopistossa. Jaakkola on tutkinut muun muassa kulttuurijournalismia ja -kritiikkiä, kulttuuriyleisöjen mediatuotantoa, median pedagogisia
ulotuvuuksia ja toimittajakoulutuksen alakohtaista pedagogiikkaa.
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Aleksi Koski, FM, projektitutkija, jatko-opiskelija
Aleksi Koski on projektitutkija ja jatko-opiskelija Jyväskylän yliopistossa, Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Kosken tutkimus käsittelee julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä
journalistisena tiedonhankintamenetelmänä.
Anneli Lehtisalo, FT, tutkimuskoordinaattori
Anneli Lehtisalo on väitellyt tiedotusopin alalta Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut audiovisuaalisia lajityyppejä, elokuvien tuotanto- ja levityshistoriaa, kulttuurista
muistia sekä nuortenlehtiä ja niiden keskustelufoorumeita.
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.
Ville Manninen, FM (väit.), ma. yliopistonopettaja
Ville Manninen on journalistiikan määräaikainen yliopistonopettaja Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Mannisen väitöstutkimus käsitteli suomalaisen verkkojournalismin luotettavuutta lähteiden käytön näkökulmasta. Hän on tutkinut myös suomalaismedian moninaisuutta.
Voitto Ruohonen, FT, YTM, dosentti
Voitto Ruohonen on sosiologisen kirjallisuudentutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisella osastolla. Hän on tutkinut viime aikoina
rikoskirjallisuutta, kulttuurijournalismia, julkisuutta sekä verkkolukupiirejä. Vuosina
1992–2019 hän työskenteli sanomalehti Iitinseudun päätoimittajana.
Valtteri Sankari, VTM, projektitutkija
Valtteri Sankari on projektitutkija Turun yliopistossa, filosofian, poliittisen historian ja
valtio-opin laitoksella. Hän on tutkinut faktantarkistusta sekä yksilön tietosuojaa.
Eliisa Vainikka, FM, väitöskirjatutkija
Eliisa Vainikka on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja
viestinnän tiedekunnassa. Väitöskirjassaan hän tarkastelee sitä, miten esimerkiksi syrjäytymiseen, sukupuoleen ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä intiimin kansalaisuuden kysymyksiä käsitellään nimettömästi käydyissä verkkokeskusteluissa. Aikaisemmissa projekteissaan hän on tutkinut muun muassa sosiaalista mediaa, lukemiskäytäntöjä ja median käyttöä.
Matti Wiberg, VTT, professori
Matti Wiberg on valtio-opin professori Turun yliopistossa ja dosentti Åbo Akademissa,
Helsingin ja Tampereen yliopistoissa. Hän on julkaissut yli 50 teosta ja yli 300 tieteellistä artikkelia tai kirjan lukua. Hän johtaa Faktat politiikassa -hanketta.

