Porin yliopistokeskuksen asiantuntijat syksy 2020
TAMPEREEN YLIOPISTON PORIN YKSIKKÖ (tekniikka)
Kimmo Ahonen (projektipäällikkö)

kimmo.ahonen@tuni.fi, 040 826 2735
• Yhdysvaltain historia ja politiikka
• elokuvan historia

Rainer Breite (dosentti, yliopistonlehtori, tuotantotalous)
rainer.breite@tuni.fi, 0408262797
• Johtaminen verkostossa
• Verkostosuhteiden kehittäminen
• Toimitusketjun hallinta
• Tuotantotoiminnan johtaminen ja kehittäminen
Juho Hamari (pelillistämisen professori / Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto)
juho.hamari@tuni.fi, 050 318 6861
• pelillistäminen
• pelipohjainen oppiminen
• virtuaalitodellisuus / virtual reality (VR)
• lisätty todellisuus / augmented reality (AR)
• pelit
• jakamistalous
• joukkoistaminen
• joukkorahoitus
• liiketoimintamallit
• virtuaalitalous
Hannu Jaakkola (emeritusprofessori, ohjelmistotekniikka)
hannu.jaakkola@tuni.fi
• ohjelmistoliiketoiminta (software business)
• ohjelmistotyö (software engineering)
• toiminta monikulttuurisessa toimintaympäristössä (multicultural collaboration)
• ulkoistukset ja globalisaatio liiketoiminnassa (outsourcing and globalization in business)
• tietoyhteiskuntakehitys (information society)
• teknologiamuutokset ja niiden ennustaminen (technological changes and forecasting)
Timo Mäkinen (yliopistonlehtori, ohjelmistotekniikka)
timo.makinen@tuni.fi, 040 826 2765
• tietokantajärjestelmät
• web-järjestelmät
• ohjelmistoprosessit
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Tanja Mönkkönen (projektipäällikkö, Jatkuvan oppimisen palvelut)
tanja.monkkonen@tuni.fi, 050 447 8433
• akateeminen täydennyskoulutus Satakunnassa, johtamiskoulutusohjelmat Porin JOKO ja General Executive MBA Pori
Petri Linna (projektipäällikkö)
petri.linna@tuni.fi, 040 826 2720
• avoin data
• monimuoto-opetus, verkko-opetus, MOOCs
• sovelluskehitys
• peltodata
• yritysyhteistyö
• kulttuurierot
Tarmo Lipping (professori, signaalinkäsittely)
tarmo.lipping@tuni.fi, 040 826 2860
• data-analytiikka
• signaalinkäsittely
• geoinformatiikka ja paikkatiedon analyysi
• lääketieteellinen tekniikka
Pekka Ruusuvuori (yliopistonlehtori, signaalinkäsittely)
pekka.ruusuvuori@tuni.fi, 050 318 2407
• lääketieteellinen kuva-analyysi
• konenäkö
• koneoppiminen
• tekoäly
Marko Seppänen (professori, tuotantotalous)
marko.seppanen@tuni.fi, 040 588 4080
• alustatalous ja API-talous
• liiketoiminnan ekosysteemit ja niiden kehittäminen, esimerkiksi kiertotalous ilmiönä teollisuudessa ja yhteiskunnassa
• teknologiajohtaminen; teknologiamuutokset ja niiden vaikutukset yhteiskunnassa, liiketoiminnassa ja jokapäiväisessä elämässä
• innovaatiot ja arvonluonti; miten teknologinen kehitys mahdollistaa uudenlaisten palveluiden ja
tuotteiden synnyttämisen
• yritysverkostojen johtaminen
Jari Soini (tutkimuspäällikkö, ohjelmistotekniikka)
jari.soini@tuni.fi, 040 826 2890
• ohjelmistoprosessin ja -tuotteen laadun mittaaminen
• mobiilipalvelusovellusten sekä -konseptien kehittäminen ja pilotointi
• anturi- ja sensoridatan hyödyntäminen
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•
•
•

tutkimusyhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa (yliopiston aluekehitystehtävä)
sidosryhmäyhteistyö (mm. tutkimuksen kansallinen ja kansainvälinen esittely)
rahoituksen ja partnerien hankinta tutkimukselle (tutkimuspäällikön tehtävät)

Anu Suominen (yliopisto-opettaja, tuotantotalous)
anu.suominen@tuni.fi, 050 300 6108
• yritysverkostojen johtaminen
• tietojohtaminen, innovaatiot ja luova ongelmanratkaisu; mm. tiedon jakaminen organisaatioissa ja Hackathonit
• projektiliiketoiminta
• strateginen hankintatoiminta
Pauliina Tuomi (tutkijatohtori)
pauliina.tuomi@tuni.fi, 040 826 2938
• televisio (interaktiivinen, osallistava & sosiaalinen)
• televisiosisällöt- ja tuotanto
• reality/tosi-tv
• median provokatiivisuus
• media- ja fanikulttuurit
• tv-julkisuus & sosiaalinen media
• populaarikulttuuri
Jari Turunen (yliopistonlehtori, signaalinkäsittely)
jari.turunen@tuni.fi, 040 5285485
• data-analytiikka
• signaalinkäsittely
• koneoppiminen
• datan mallinnus, metamallinnus
Juha Vihervaara (lehtori, tietoliikenne)
juha.vihervaara@tuni.fi, 040 826 2830
• internetin tiedonsiirto
• esineiden Internet (IoT)

TAMPEREEN YLIOPISTON PORIN YKSIKKÖ (yhteiskuntatieteet)
Leena Autonen-Vaaraniemi (sosiaalityön yliopistonlehtori)
leena.autonen-vaaraniemi@tuni.fi, 050 318 6066
• perhetutkimus
• eroisyys
• lasten vuoroasuminen
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Riikka Korkiamäki (tutkijatohtori, sosiaalityön apulaisprofessori)
riikka.korkiamaki@tuni.fi , 050 433 6299
• ystävyys
• yhteisöllisyys
• nuoret maahanmuuttajat
Eriikka Oinonen (sosiologian yliopistonlehtori)
eriikka.oinonen@tuni.fi, 050 318 6174
• vertaileva yhteiskuntatutkimus
• elämänkulku ja transitiot
• perheinstituutio
Katja Repo (sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori)
katja.repo@tuni.fi, 050 318 6199
• perhepolitiikka
• lastenhoitopolitiikka, lastenhoito ja lasten kotihoidon tuki
• perheen ja työn yhteensovittaminen
• lapsuudentutkimus
• perheen sisäinen rahatalous
• köyhyys
• lasten ja nuorten mediankäyttö
Antti Saloniemi (sosiologian professori)
antti.saloniemi@tuni.fi, 050 462 7394
• työelämä
• työttömyys
Leena Tervonen-Gonçalves (tutkijatohtori)
leena.tervonen-goncalves@tuni.fi , 050 318 7492
• vertaileva yhteiskuntatutkimus
• terveyden edistäminen ja kansanterveyspolitiikka
Erna Törmälehto (sosiaalityön yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava)
erna.tormalehto@tuni.fi , 050 430 2011
• lastensuojelu
• lasten emotionaalinen hyvinvointi
Eveliina Kaukkila (ASTe-hanke, projektipäällikkö)
eveliina.kaukkila@tuni.fi, 050 318 2136
• terveyssosiaalityö
• ikääntyminen ja muistisairaudet
• korkeasti koulutettujen työllistyminen Satakunnassa
Elina Patana (Kampus-sote -hankkeen projektiasiantuntija)
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elina.patana@tuni.fi, 050 318 7786
• työllisyydenhoidon kysymykset ja kehittäminen
• sosiaaliset yritykset
• yhteiskunnallinen yrittäjyys
Vilma Wiro (ASTe-hanke, projektikoordinaattori)
vilma.wiro@tuni.fi, 050 318 2140
• korkeakouluopiskelijoiden työllistyminen
• lasten ja nuorten vertaissuhteet

TURUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ
JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI
Tomi Kallio (professori, johtaminen ja organisointi)
tomi.kallio@utu.fi, 050 438 9990
• asiantuntijuus ja asiantuntijatyön johtaminen
• asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
• tulosjohtaminen
• suoritusmittaus ja tulospalkkaus
• organisaatiosuunnittelu ja -kehittäminen
• yliopistojen johtaminen ja hallinto
• julkisjohtaminen ja julkisorganisaatiot
• yhteiskuntatieteiden metodologia
Markus Kantola (tutkijatohtori, johtaminen ja organisointi)
markus.kantola@utu.fi, 050 918 0378
• poliittinen johtaminen
• persoonallisuus ja johtaminen
• sosiaali- ja terveyspolitiikan johtaminen
• retoriikka ja arvojohtaminen
Kirsi Liikamaa (yksikön johtaja, yliopistonlehtori, johtaminen ja organisointi)
kirsi.liikamaa@utu.fi, 050 520 0787
• ihmisten johtaminen
• kokemusperäinen tieto
• työroolipohjaiset kompetenssit
• henkilöstöjohtaminen
• laatujohtaminen
• projektijohtaminen
• tietojohtaminen
• strateginen johtaminen
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Essi Saru (yliopisto-opettaja, johtaminen ja organisointi)
essi.saru@utu.fi, 050 571 4796
• henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus
• organisaatioilmapiiri ja henkilöstöjohtaminen
• vastuullinen henkilöstöjohtaminen, CSR-HRM-yhteys
• strateginen kansainvälinen henkilöstöjohtaminen
Harri Virolainen (yliopisto-opettaja, johtaminen ja organisointi)
harri.virolainen@utu.fi, 050 466 9870
• työhyvinvointi
• muutoksen johtaminen
• henkilöstöjohtaminen
• ihmisten johtaminen
• urheilujohtaminen
• huippusuoritus
• mielen voima
• työpsykologia
• oppiminen
LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
Kirsi-Mari Kallio (apulaisprofessori, laskentatoimi ja rahoitus)
kirsi-mari.kallio@utu.fi, 050 520 0772
• yliopistojen johtaminen ja hallinto
• johdon laskentatoimi julkisella sektorilla
• suoritusmittaus, mittarit julkisella sektorilla
• laadullinen tutkimus
• asiantuntijaorganisaatiot (tietointensiiviset organisaatiot)
Lauri Lepistö (yliopistonlehtori, laskentatoimi ja rahoitus)
lauri.lepisto@utu.fi, 050 358 0616
• data-analytiikka
• laskentatoimi ja taloushallinto
• palvelukeskukset
• toiminnanohjausjärjestelmät (ERP)
• kuntien talouden tasapainottaminen
Erkki Vuorenmaa (yliopistonlehtori, laskentatoimi ja rahoitus)
erkki.vuorenmaa@utu.fi, 050 401 6708
• yritysostot ja fuusiot
• investoinnit
• johdon ohjausjärjestelmät
• johdon laskentatoimi
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TALOUSTIEDE
Teemu Haukioja (tutkijatohtori, taloustiede)
teemu.haukioja@utu.fi, 050 520 0798
• julkinen sektori ja markkinoiden toiminta
• kasvuteoria ja kestävä kehitys
• ympäristötalous
MARKKINOINTI
Arja Lemmetyinen (yliopistotutkija, markkinointi)
arja.lemmetyinen@utu.fi, p. 050 520 0770
• asiakaskeskeinen brändipääoma
• asiantuntijapalvelujen markkinointi
• arvon yhteisluonti verkostoissa (kulttuuriperintökohteet, matkailu, museot)
• laadulliset tutkimusmenetelmät
• palvelujen markkinointi, palvelullistaminen
• liiketoimintaverkostojen hallinta ja koordinointi
• paikan ja kohdealueiden brändit ja brändäys (alueen, kaupungin, maaseudun, maan)
• strateginen brändijohtaminen
• yhteiskunnallinen, sosiaalinen markkinointi
Joachim Ramström (yliopistonlehtori, markkinointi)
joachim.ramstrom@utu.fi, 050 300 7426
• innovaatioprosessit, innovaatiotoiminta, innovaatiovalmennus
• uusien tuoteideoiden testaaminen
• strategiatyö, strateginen (pitkän tähtäyksen tavoitteellinen) markkinointi
• pienyrittäjien ja aloittavien yrittäjien markkinointi
• tiimit, tiimityöskentely, tiimivalmennus, tiimioppiminen
• työelämäkompetenssit
• yritysten yhteistyö yliopistojen kanssa
Kati Suomi (yliopisto-opettaja, markkinointi)
kati.suomi@utu.fi, 050 520 0790
• brändin rakentaminen, brändäys (esim. brändi-identiteetti, brändinimet, sloganit, brändihahmot, bränditarinat, brändimokat)
• yrityksen/organisaation maine, maineenhallinta, maineriskit
• yliopistojen markkinointi, brändäys ja maineenhallinta
• terveydenhuollon organisaatioiden brändäys ja maineenhallinta
• kuluttajakäyttäytyminen ja –markkinointi (esim. kuluttajien valituskäyttäytyminen)
• kuluttajien suusanallinen viestintä (word-of-mouth, electronic word-of-mouth)
• huumorin käyttäminen markkinoinnissa
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Jaana Tähtinen (professori, markkinointi)
jaana.tahtinen@utu.fi, 050 382 7931
• yritysten välinen (BtoB) markkinointi
• pk-yritysten markkinointi
• palvelujen markkinointi
• yritysten väliset asiakas- ja toimittajasuhteet, niiden johtaminen, ongelmat ja korjaaminen
• mainonta
• (asiakas)palvelu, sen epäonnistuminen ja korjaaminen, kuluttajaneuvonta
• hautaustoimialan markkinointi ja asiakaskokemus
• tutkimus- ja kehitysverkostot ja niiden johtaminen
• liiketoimintamallit, erityisesti verkottuneet liiketoimintamallit
• tunteet liiketoiminnassa
• yritysbrändit ja -brändäys
• markkinoinnin ja mainonnan tutkimusmenetelmät
• tutkijoiden kansainvälistyminen
• yritysten yhteistyö yliopistojen kanssa
YRITTÄJYYS
-Yrittäjyyden professorin rekrytointi käynnissä. Riikka Franzén (projektitutkija, väitöskirjatutkija)
riikka.franzen@utu.fi, 050 347 0638
• uudet liiketoimintamahdollisuudet
• naisyrittäjyys
• sosiaalinen pääoma
• yrittäjyyden opetus
Lenita Nieminen (projektitutkija, väitöskirjatutkija)
lenita.nieminen@utu.fi, 050 375 0359
•
•
•
•

pienyrittäjyys
yrittäjämäinen oppiminen
yrittäjyyden opetus
yritysten ja yliopiston yhteistyö

TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS
Jenni Huhtasalo (projektiasiantuntija, väitöskirjatutkija)
jenni.huhtasalo@utu.fi, 050 436 3701
• asiantuntijuus, teknologia asiantuntijatyössä
• verkostot soten kentällä
• lapset, perheet ja mielen hyvinvoinnin tukeminen
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Karolina Laine (projektitutkija)
karolina.laine@utu.fi, 050 596 9231
• käyttäytymistieteellinen rahoitus
* Sijoittaminen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
* (Ryhmä)identiteetin vaikutus päätöksentekoon
* Sijoittamiseen liittyvä puhe ja diskurssit
* (Yksilön) velkaantuminen ja hyvinvointi
• Kuluttajakäyttäytyminen
• Hyönteistalous ja ruokahyönteiset
Joanna Asumus (projektitutkija)
joanna.asumus@utu.fi, 050 476 6831
• bio- ja kiertotalous
• lihankorvikkeet
• ympäristötieteet
• maatalouden liiketaloustiede
• maatalouspolitiikka

TURUN YLIOPISTO,
KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMA
Pirita Frigren (kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettaja)
pirita.frigren@utu.fi, 050 471 3960
• Merellinen kulttuuriperintö
• Merihistoria
• Sosiaalihistoria
• Muuttoliikkeet
• 1800-luku
Riina Haanpää (kulttuuriperinnön yliopistonlehtori)
riihaa@utu.fi, 040 706 6220
• kulttuurien tutkimus
• kulttuuriperintö ja muisti
• kerronta ja muistaminen
• asukkaat ja osallistuminen
Katriina Heljakka (tutkimuspäällikkö Pori Laboratory of Play PLoP, digitaalinen kulttuuri)
katriina.heljakka@utu.fi, 040 0839 952
• lelututkimus (leluteollisuus, lelukulttuurit)
• lelullistuminen
• lelupohjainen oppiminen
• lelusuunnittelu ja –muotoilu
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•
•
•
•
•
•
•

leikintutkimus (aikuisten leikki, leikillistäminen, leikin teknologiat)
leikilliset tilat
media- ja fanitutkimus
populaarikulttuuri
pelisuunnittelu
taide, taiteellistaminen
visuaalinen kulttuuri

Maunu Häyrynen (maisemantutkimuksen professori)
maunu.hayrynen@utu.fi, 040 8649 406
• Kulttuurikartoitus ja kulttuurisuunnittelu
• Kansallinen populaarimaisemakuvasto
• Maisemansuojelu ja –hoito
• Kaupunkipuistot ja viheralueet
• Suunnittelu- ja suojeluosallistuminen
Simo Laakkonen (maisemantutkimuksen yliopistonlehtori)
sijula@utu.fi, 045 137 7259
• suomalaisen maisemahistorian lähteet ja menetelmät
• maisemantutkimuksen metodologia
• monitieteinen ympäristötutkimus ympäristöpolitiikan, -tieteen, -teknologian ja -median osalta
• Itämeren pilaantumisen ja suojelun kansainvälinen ympäristöhistoria
• Helsingin ympäristöhistoria 1800- ja 1900-luvulla
• kaupunkien rooli luonnonsuojelun kehityksessä
• sodan ekologia ja etenkin toisen maailmansodan ympäristövaikutukset
• työväestön ympäristökäsitykset ja –politiikka
• pienoismallien kulttuurihistoria
• lasten ympäristöhistoria
Rami Mähkä (digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja)
rarema@utu.fi, 0503446090
• mediahistoria
• populaarikulttuurin historia
• huumori ja komedia
• kulttuurinen brändääminen ja markkinointi
• historiakulttuuri
• Suomen sisällissodan vaikutushistoria
• jääkiekko
Eeva Raike (maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja)
eeva.raike@utu.fi, 040 581 0562
• maisema-arkeologia
• humanistinen paikkatieto
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•
•

osallistava paikkatutkimus
kulttuuriympäristökasvatus

Petri Saarikoski (digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori)
petri.saarikoski@utu.fi, 0400 534 845
• kotitietokoneharrastamisen historia
• internetin kulttuurihistoria
• nettimeemien tutkimus
• mediahistoria
• teknologian historia
Lilli Sihvonen (digitaalisen kulttuurin tohtorikoulutettava, projektitutkija DISCE-hankkeessa)
ltmsih@utu.fi
• kulttuurituotteiden uudelleenjulkaisuprosessit
• suunniteltu vanhentaminen
• suunniteltu henkiinherättäminen
• materiaalinen kulttuuri
• media-arkeologia
• lautapelit
Anna Sivula (kulttuuriperinnön professori)
anna.sivula@utu.fi, 050 328 9375
• kulttuuriperintöprosessit ja kulttuuriperintöyhteisöt
• kulttuuriperintö ja identiteetti
• paikallishistoriat ja historian käyttö
• historiankirjoituksen historia
• tilaushistoriat
• rannikkoseutujen kulttuuriperintö
• teollinen kulttuuriperintö
Riikka Turtiainen (digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori)
riikka.turtiainen@utu.fi, 040 534 8458
• urheilu ja sosiaalinen media
• mediaurheilu, erityisesti sukupuoli ja ruumiillisuus
• liikunnan pelillistäminen
• verkkotutkimusetiikka
TURUN YLIOPISTON BRAHEA-KESKUKSEN MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS
Sari Repka (projektipäällikkö)
sari.repka@utu.fi, p. 040 801 9206
• merenkulun tutkimus, erityisesti ympäristövaikutukset
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Minna Alhosalo (tutkija)
minna.alhosalo@utu.fi, p. 040 176 4520
• merenkulun tutkimus, erityisesti ympäristövaikutukset
Anne Erkkilä-Välimäki (erityisasiantuntija)
anne.erkkila-valimaki@utu.fi, p. 040 592 4931
• merialuesuunnittelu
Riitta Pöntynen (erikoissuunnittelija)
riitta.pontynen@utu.fi, p. 040 351 0476
• merialuesuunnittelu
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