Porin yliopistokeskuksen asiantuntijat
syksy 2022
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, 040 826 2797
• Johtaminen verkostossa
• Verkostosuhteiden kehittäminen
• Toimitusketjun hallinta
• Tuotantotoiminnan johtaminen ja kehittäminen
Jukka Huhtamäki (yliopistotutkija, tuotantotalous)
jukka.huhtamaki@tuni.fi, 040 585 4771
• Datatiede päätöksenteossa
• Verkostoanalyysi
• Digitaaliset alustat
• Digitaalinen ja soljuva organisoituminen
• Laskennalliset tutkimusmenetelmät
Antero Hirvensalo (tutkijatohtori, tuotantotalous)
antero.hirvensalo@tuni.fi, 050 3819776
• organisaatioiden innovaatioyhteistyö, tarkasteltuna etnometodologian ja keskustelunanalyysin
avulla
• kiertotalouden innovaatioekosysteemit, mm. rakennetun ympäristön kaupunkivetoiset ekosysteemit
• dialogi monenvälisten innovaatioiden syntymekanismina: tiedon yhteisluominen ja fasilitointi
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)
Anna-Maria Moisio-Varpela (koulutuspäällikkö, Jatkuvan oppimisen palvelut)
anna-maria.moisio-varpela@tuni.fi, 040 826 2752
• akateeminen täydennyskoulutus Satakunnassa
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johtamiskoulutusohjelmat Porin JOKO ja General Executive MBA Pori

Timo Mäkinen (yliopistonlehtori, ohjelmistotekniikka)
timo.makinen@tuni.fi, 040 826 2765
• tietokantajärjestelmät
• web-järjestelmät
• ohjelmistoprosessit
Petri Linna (projektipäällikkö)
petri.linna@tuni.fi, 045 183 9630
• avoin data ja sen soveltaminen
• maatalouden datalähtöinen kehittäminen
• monimuoto-opetus, MOOCs
• data-analytiikka
• kulttuurierot liiketoiminnassa
• yritysyhteistyö
• droonit ja multispektrikamerat
• IoT-sensorit maataloudessa
Tarmo Lipping (professori, data-analytiikka ja optimointi)
tarmo.lipping@tuni.fi, 040 826 2860
• data-analytiikka ja koneoppiminen
• signaalinkäsittely
• geoinformatiikka ja paikkatiedon analyysi
• terveysdatan analytiikka
• fysiologisten signaalien analyysi
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 (SPI)
• mobiili- ja verkkopalvelukonseptien kehittäminen ja pilotointi
• älykkäät anturi- ja sensorijärjestelmät (IoT)
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energia- ja resurssitehokkuus (Green ICT)
tutkimusyhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa (yliopiston aluekehitystehtävä)
sidosryhmäyhteistyö (mm. tutkimuksen kansallinen ja kansainvälinen esittely)

Krista Sorri (yliopisto-opettaja)
krista.sorri@tuni.fi, 044 972 1380
• strateginen liikkeenjohto
• liiketoimintaekosysteemit
• alustatalous
• esineiden internet (IoT) liiketoiminnassa
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
Pauliina Tuomi (tutkijatohtori)
pauliina.tuomi@tuni.fi, 040 826 2938, blogi:
https://provokatiivinentelevisio.blogi.net/blog/1/provotollo/
• television ja median provokatiivisuus
• televisiosisällöt- ja tuotanto
• yhteiskunnan viihteellistyminen
• reality/tosi-tv
• televisio (interaktiivinen, osallistava & sosiaalinen)
• media- ja fanikulttuurit
• tv-julkisuus & sosiaalinen media
• populaarikulttuuri
Jari Turunen (yliopistonlehtori, data-analytiikka ja optimointi)
jari.turunen@tuni.fi, 040 826 2748
• data-analytiikka
• signaalinkäsittely
• koneoppiminen
• datan mallinnus, tilasto- ja metamallinnus
Juha Vihervaara (lehtori, tietoliikenne)
juha.vihervaara@tuni.fi, 040 826 2830
• internetin tiedonsiirto
• esineiden Internet (IoT)
•
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TAMPEREEN YLIOPISTON PORIN YKSIKKÖ (yhteiskuntatieteet)
Leena Autonen-Vaaraniemi (yliopistonlehtori, sosiaalityö)
leena.autonen-vaaraniemi@tuni.fi, 050 318 6066
• perhetutkimus
• eroisyys
• lasten vuoroasuminen
Marja Hekkala (tutkija, sosiaalityö)
marja.hekkala@tuni.fi, 050 477 7938
• osallisuus
• osallisuustyö
• aikuissosiaalityö
Suvi Holmberg (yliopistonlehtori, sosiaalityö)
suvi.holmberg@tuni.fi, 050 318 6089
• syöpään sairastumisen arki
• laadullinen terveystutkimus
• asiakkaan koti palvelukohtaamisten paikkana
Riikka Korkiamäki (professori, sosiaalityö)
riikka.korkiamaki@tuni.fi, 050 433 6299
• ystävyys
• yhteisöt, yhteisöllisyys
• lasten ja nuorten vertaissuhteet
• nuoret maahanmuuttajat
• lastensuojelun jälkihuolto
Tiina Määttä (tutkijatohtori, sosiaalityö)
Tiina.Maatta@tuni.fi, 050 473 8903

•
•

kuulumisen kokemukset
spatiaalinen solidaarisuus

Eriikka Oinonen (yliopistonlehtori, sosiologia)
eriikka.oinonen@tuni.fi, 050 318 6174
• vertaileva yhteiskuntatutkimus
• elämänkulku ja transitiot
• perheinstituutio
• nuoret, korona-arki ja tulevaisuus
Katja Repo (yliopistonlehtori, sosiaalipolitiikka)
katja.repo@tuni.fi, 050 318 6199
• perhepolitiikka
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lastenhoitopolitiikka, lastenhoito ja lasten kotihoidon tuki
perheen ja työn yhteensovittaminen
lapsuudentutkimus
perheen sisäinen rahatalous
köyhyys
lasten ja nuorten mediankäyttö

Antti Saloniemi (professori, sosiologia)
antti.saloniemi@tuni.fi, 050 462 7394
• alustatalous ja työelämä
• nuorten työmarkkinakiinnittyminen
• NEET- problematiikka
• työttömyys
• työ ja hyvinvointi
• korona, työ ja perhe
Saara Saukkola (tutkija, sosiaalityö)
saara.saukkola@tuni.fi, 046 920 3869
• Lastensuojelun jälkihuolto
• Nuoret, lastensuojelun jälkihuolto
Erna Törmälehto (yliopisto-opettaja, sosiaalityö)
erna.tormalehto@tuni.fi, 050 430 2011
• lastensuojelu
• lasten emotionaalinen hyvinvointi
Tarja Vierula (tutkijatohtori, sosiaalityö)
tarja.vierula@tuni.fi, 050 562 3213
• laadullinen lastensuojelututkimus
• asiakirjat asiakasnäkökulmasta
• institutionaaliset käytännöt ja henkilökohtainen elämä
• moniammatillisuus lapsi- ja perhepalveluissa
• lastensuojelun jälkihuolto

TURUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ
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
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Yhdysvaltojen politiikka
Britannian historia ja politiikka

Kirsi Liikamaa (yksikön johtaja, yliopistonlehtori, johtaminen ja organisointi)
kirsi.liikamaa@utu.fi, 050 520 0787
• ihmisten johtaminen
• kokemusperäinen tieto
• työroolipohjaiset kompetenssit
• henkilöstöjohtaminen
• projektijohtaminen
• strateginen johtaminen
Essi Saru (yliopistonlehtori, johtaminen ja organisointi)
essi.saru@utu.fi, 050 571 4796
• henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus
• organisaatioilmapiiri ja henkilöstöjohtaminen
• vastuullinen henkilöstöjohtaminen, CSR-HRM-yhteys
• strateginen kansainvälinen henkilöstöjohtaminen
Anu Ikonen-Kullberg (yliopisto-opettaja, laskentatoimi ja rahoitus)
anu.ikonen-kullberg@utu.fi, 050 353 1033
• kirjanpito ja tilinpäätös
• vastuullisuus laskentatoimessa
• ympäristöraportointi
• laskentatoimen etiikka
• kuntatalous
Kirsi-Mari Kallio (professori, 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 ja big data
• laskentatoimi ja taloushallinto
• palvelukeskukset
• toiminnanohjausjärjestelmät (ERP)
• kuntien talouden tasapainottaminen
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Erkki Vuorenmaa (yliopistonlehtori, laskentatoimi ja rahoitus)
erkki.vuorenmaa@utu.fi, 050 401 6708
• yritysostot ja fuusiot
• investoinnit
• johdon ohjausjärjestelmät
• johdon laskentatoimi
Teemu Haukioja (tutkijatohtori, taloustiede)
teemu.haukioja@utu.fi, 050 520 0798
• julkinen sektori ja markkinoiden toiminta
• kasvuteoria ja kestävä kehitys
• ympäristötalous
• älykäs erikoistuminen
Kaisa Aro (väitöskirjatutkija, markkinointi)
kaisa.m.aro@utu.fi, 050 304 1720
• brändirakkaus
• paikkabrändirakkaus
Arja Lemmetyinen (yliopistotutkija, markkinointi)
arja.lemmetyinen@utu.fi, 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
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Helena Rusanen (yliopisto-opettaja, markkinointi)
helena.rusanen@utu.fi, 050 4738 696
• yhteiskehittäminen, innovaatioverkostot, innovaatioekosysteemit
• strategisten verkostojen johtaminen
• yrityssuhteet
• liiketoimintamallit
• palveluliiketoiminta
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
Kati Suomi (apulaisprofessori, liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys)
kati.suomi@utu.fi, 050 520 0790
• yliopiston ja yritysten yhteistyö
• yrittäjämäinen liiketoiminta
• yrittäjyyden opetus
• yrittäjämäinen markkinointi
• PK-yritysten brändin rakentaminen
Riikka Franzén (tutkijatohtori)
riikka.franzen@utu.fi, 050 347 0638
• uudet liiketoimintamahdollisuudet
• naisyrittäjyys
• yrittäjyyden opetus
• yritysvastuullisuus
Seppo Sirkemaa (yksikön varajohtaja, yliopistonlehtori, tietojärjestelmätiede)
seppo.sirkemaa@utu.fi, 050 344 4688
• tietohallinto
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tietojärjestelmien hankinnat ja kilpailutus
tietoturvan hallinta
tietojärjestelmien ja niihin liittyvien palvelujen ulkoistukset

Rosanna Virtanen (yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija)
romavir@utu.fi, 050-516 7669
• yhtiöoikeus
• corporate governance
• vastuullinen liiketoiminta
Tuomas Pohjola (projektiasiantuntija)
tuomas.pohjola@utu.fi, 050 411 1697
• arvon yhteisluonti verkostoissa
• alustatalous ja kestävä digitaalinen siirtymä
• älykäs palvelu- ja elämystalous
• älykkäiden alueiden, destinaatioiden, kaupunkien ja paikan brändin kehittäminen
• matkailun digitalisaatio, e-matkailu ja kokemuksellisuus
• EU:n sininen kasvu ja matkailun kestävä yhteiskehittäminen
Ville Salonen (projektitutkija)
ville.salonen@utu.fi, 050 430 8378
• palaute, palautekulttuuri
• oppiminen ja opettaminen
• itseohjautuvuus
• matala hierarkkiset organisaatiot
• laadullinen ja määrällinen tutkimus
• positiivinen psykologia
Salla Siivonen (tutkimuspäällikkö)
salla.siivonen@utu.fi, 050 322 0784
• liiketoimintamallit, erityisesti verkostomaiset liiketoimintamallit
• liiketoiminnan ohjausmenetelmät ja mittarit
• allianssimallit ja integroitu projektitoteutus
• kustannuslaskenta ja kustannustehokkuus
• projektiliiketoiminta (erityisesti meriteollisuudessa)
• tietojohtaminen
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TURUN YLIOPISTO,
KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMA
DIGITAALINEN KULTTUURI
Rami Mähkä (yliopisto-opettaja, digitaalinen kulttuuri)
rarema@utu.fi, 050 344 6090
• mediahistoria
• populaarikulttuurin historia
• huumori ja komedia
• kulttuurinen brändääminen ja markkinointi
• historiakulttuuri
• Suomen sisällissodan vaikutushistoria
• jääkiekko
Petri Saarikoski (yliopistonlehtori, digitaalinen kulttuuri)
petri.saarikoski@utu.fi, 0400 534 845
• kotitietokoneharrastamisen historia
• internetin kulttuurihistoria
• nettimeemien tutkimus
• mediahistoria
• teknologian historia
Lilli Sihvonen (tutkijatohtori, Pelikaupunki Turku -hanke, koordinaattori Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö)
ltmsih@utu.fi
• kestävät tuotesuhteet ja uustuotantoprosessit
• tuotteiden suunniteltu vanhentaminen ja henkiinherättäminen
• lautapelit ja pelaaminen
• media-arkeologia
Pauliina Tuomi (tutkijatohtori)
pauliina.tuomi@utu.fi, 040 826 2938, blogi: https://darkplay.blog/
• yhteiskunnan viihteellistyminen
• provokatiivinen televisio ja media
• reality/tosi-tv, true crime -genre jne.
• media- ja populaarikulttuuri
• mediakriittinen lukutaito
Riikka Turtiainen (yliopistonlehtori, digitaalinen kulttuuri)
riikka.turtiainen@utu.fi, 040 534 8458
• urheilu ja sosiaalinen media
• mediaurheilu, erityisesti sukupuoli ja ruumiillisuus
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liikunnan pelillistäminen
verkkotutkimusetiikka

Elina Vaahensalo (väitöskirjatutkija, digitaalinen kulttuuri)
elkvaa@utu.fi
• verkkokeskustelut ja anonyymit verkkokulttuurit
• verkkokeskustelun ja sosiaalisen median historia
• verkkoviha ja verkkoväkivalta
Jenna Peltonen (projektitutkija ja väitöskirjatutkija)
jenna.h.lindfors@utu.fi
• verkkotutkimus
• nettimeemien tutkimus
MAISEMANTUTKIMUS
Maunu Häyrynen (professori, maisemantutkimus)
maunu.hayrynen@utu.fi, 040 8649 406
• Kulttuurikartoitus ja kulttuurisuunnittelu
• Kansallinen populaarimaisemakuvasto
• Maisemansuojelu ja –hoito
• Kaupunkipuistot ja viheralueet
• Suunnittelu- ja suojeluosallistuminen
Simo Laakkonen (yliopistonlehtori, maisemantutkimus)
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
Eeva Raike (yliopisto-opettaja, maisemantutkimus)
eeva.raike@utu.fi, 040 581 0562
• maisema-arkeologia
• humanistinen paikkatieto
• osallistava paikkatutkimus
• kulttuuriympäristökasvatus
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Katrina Virtanen (projektitutkija ja väitöskirjatutkija, Kulttuurisuunnistelu-hanke)
katrina.virtanen@utu.fi
• kokemuksellinen paikkatieto
• humanistinen paikkatieto
• maisemahistoria ja kulttuuriympäristöt
Laura Seesmeri (apurahatutkija, maisemantutkimus)
laura.seesmeri@utu.fi
• kokemuksellinen maisema
• maisemaetnografia
• vedenalainen maisema ja merellinen kulttuuriympäristö
• taidelähtöiset menetelmät
• affektit, aistimellisuus ja kehollisuus
• biografiset ja autoetnografiset aineistot
• menneisyyden estetisoituminen
• lähiötutkimus
• sauna
KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS
Riina Haanpää (yliopistonlehtori, kulttuuriperinnön tutkimus)
riihaa@utu.fi, 040 706 6220
• etnografia
• kulttuurien tutkimus
• kulttuuriperintö ja muisti
• yhteisölähtöiset menetelmät
Otto Latva (yliopistonlehtori, kulttuuriperinnön tutkimus)
otto.latva@utu.fi, 050 328 9846
• kulttuuriperintöprosessit
• historian käyttö
• Ihmisen ja luonnon suhde osana kulttuuriperintöä
• monilajinen historia
• yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläin- sekä kasvitutkimus
• meriympäristö ja merellinen elämä
• mereen ja saaristoon liittyvä kulttuuriperintö
• luonnontieteisiin ja tiedon kiertokulkuun liittyvä kulttuuriperintö
• Posthumanismi
• Luontokato
• Biodiversiteetti
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Marko Marila (tutkijatohtori, kulttuuriperinnön tutkimus)
marko.marila@utu.fi, 050 478 5946
• arkeologian historia ja tieteenfilosofia
• taidelähtöinen arkeologia ja kulttuuriperinnön tutkimus
• meriarkeologian historia ja opetuksen kehittäminen
Anna Sivula (professori, kulttuuriperinnön tutkimus)
anna.sivula@utu.fi, 050 328 9375
• kulttuuriperintöprosessit ja kulttuuriperintöyhteisöt
• kulttuuriperintö ja identiteetti
• paikallishistoriat ja historian käyttö
• historiankirjoituksen historia
• tilaushistoriat
• rannikkoseutujen kulttuuriperintö
• teollinen kulttuuriperintö

TURUN YLIOPISTON BRAHEA-KESKUKSEN MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA
TUTKIMUSKESKUS
Sari Repka (projektipäällikkö)
sari.repka@utu.fi, p. 040 801 9206
• merenkulun tutkimus, erityisesti ympäristövaikutukset
Anne Erkkilä-Välimäki (erityisasiantuntija)
anne.erkkila-valimaki@utu.fi, p. 040 592 4931
• merialuesuunnittelu
• osallistavat aluesuunnittelumenetelmät (ml. PGIS)
• kestävä sininen kasvu aluesuunnittelussa
Riitta Pöntynen (erikoissuunnittelija)
riitta.pontynen@utu.fi, p. 040 351 0476
• merenkulku, erityisesti lähimerenkulku
• sininen talous ja sininen kasvu
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