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PERTTI ANTTONEN
Kulttuurintutkimuksen, erityisesti 
perinteentutkimuksen professori

10.9.1953, Säynätsalo

TÄRKEIMMÄT JULKAISUT

TUTKINNOT

TÄRKEIMMÄT VIRAT JA TEHTÄVÄT

Doctor of Philosophy
University of Pennsylvania, Yhdysvallat, 1993

Filosofian kandidaatti
Helsingin yliopisto, 1987

Ylioppilas
Lahden Lyseo, 1973

Kulttuurintutkimuksen, erityisesti 
perinteentutkimuksen professori
Itä-Suomen yliopisto, humanistinen osasto, 
1.8.2014 alkaen

Vieraileva professori
University of California at Berkeley, 
Department of Anthropology, 2014

Folkloristiikan yliopistonlehtori ja 
yliopistotutkija
Helsingin yliopisto, 2009–2014

Folkloristiikan professori (ma.)
Helsingin yliopisto, 1996–1997, 2007–2009

Etnologian professori (ma.) 
Jyväskylän yliopisto, 2006–2007

Folkloristiikan professori (ma.) 
Turun yliopisto, 2004–2006

Pertti Anttonen 2015. The Kalevala and 
the Authenticity Debate. In: János M. Bak, 
Patrick J. Geary and Gábor Klaniczay (eds.), 
Manufacturing a Past for the Present: 
Forgery and Authenticity in Medievalist 
Texts and Objects in Nineteenth-Century 
Europe. Leiden & Boston: Brill. Pp. 56–80.

Pertti Anttonen 2013. Two Medieval Ballads 
on Betrayal and Deception: Interpreting 
the Story of the First Christian Bishop 
in Finland through the Story of Judas 
Iscariot. In: Lars Boje Mortensen & Tuomas 
Lehtonen with Alexandra Bergholm (eds.), 
The Performance of Christian and Pagan 
Storyworlds: Non-Canonical Chapters of 
the History of Nordic Medieval Literature. 
Pp. 341–366. Turnhout, Belgium: Brepols.

Pertti Anttonen 2012. Oral Traditions 
and the Making of the Finnish Nation. In: 
Timothy Baycroft & David Hopkin (eds.), 
Folklore and Nationalism in Europe During 
the Long Nineteenth Century. 325–350. 
Leiden & Boston: Brill.

Pertti J. Anttonen 2005. The Rites of 
Passage Revisited: A New Look at van 
Gennep’s Theory of the Ritual Process and 
its Application in the Study of Finnish-
Karelian Wedding Rituals. In: Alan Dundes 
(ed.), Folklore: Critical Concepts in Literary 
and Cultural Studies. Pp. 178–211. London 
and New York: Routledge. Reissue of the 
article published in Temenos in 1992.

Pertti J. Anttonen 2005. Tradition Through 
Modernity: Postmodernism and the Nation-
State in Folklore Scholarship. Studia 
Fennica Folkloristica 15. Helsinki: Finnish 
Literature Society.

Suomen Akatemian akatemiatutkija, 
2001–2004
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Perinteentutkimuksen juuret ovat 
1700-luvulta lähtien kehkeytyneessä henki-
sen kansankulttuurin – nykyisin sanoisim-
me aineettoman kulttuuriperinnön – tal-
lentamisessa ja hyödyntämisessä erityisesti 
kansallisen kulttuurin ja sen historiakuvien 
rakentamisessa. Perinteentutkimus rinnas-
tuu folkloristiikkaan, joka on kansallisen 
profiilinsa lisäksi hyvin kansainvälinen 
tutkimusala ja muodostaa merkittävän osan 
etnografisesti orientoituneesta kulttuurin-
tutkimuksesta. Suomalainen folkloristiikka 
on ollut varsin keskeisessä asemassa kan-
sainvälisen folkloristiikan kehityksessä.

Perinteentutkimus on olennaisella ta-
valla modernin projekti. Tutkimusalan läh-
tökohdat ovat modernisaatiossa väistyvän 
suullisen tiedon ja taidon tallentamisessa. 
Tallentamistoiminnalla on saatu aikaan 
maailmanlaajuisesti mittavat kokoelmat, 
joiden sisältämä informaatio on rikastanut 
kulttuuri- ja yhteiskuntahistoriaa koskevaa 
keskustelua. Perinteentutkimuksen tehtävä 
onkin jatkaa erityisesti suullisesti ja suul-
lisuuteen rinnastuvilla tavoilla välittyvän 
kulttuurin tallentamista. Tämä on tärkeää 
sekä tiedon säilyttämisen vuoksi että 
kulttuurin ja yhteiskunnan kehittämistä 
koskevan hyötypotentiaalin vuoksi.

Kysymys ei ole kuitenkaan vain kansal-
lisvaltion menestyskertomuksesta. Tieteel-
lisyyden lähtökohdat edellyttävät huomion 
kiinnittämistä myös kansallisen kulttuurin 
rakentamisen kääntöpuoliin: esimerkiksi 
etnisen monimuotoisuuden eriarvoisuuk-
siin sekä kulttuuriseen kolonialismiin. 
Niin perinteentutkimuksen kuin muunkin 

etnografisen kulttuurintutkimuksen perusta 
on löytöretkistä käsin hahmottuneessa 
vertailun diskurssissa, joka on yhtäältä 
tehnyt modernin marginaaleista eksotiikan 
kohteita, mutta toisaalta ylläpitänyt ajatusta 
modernin erityisyydestä ja länsimaisesta 
kulttuurista inhimillisen kulttuurikehi-
tyksen huippuna. Viimeaikainen väittely 
maahanmuuttoon liittyvästä kulttuurien 
kohtaamisesta on tuonut perinteentutki-
muksen tiedonintressin kannalta äärim-
mäisen kiinnostavia näkökohtia kulttuuri-
sen ylemmyyden tematiikkaan ja sitä kautta 
modernin kehitystä jarruttavaksi katsotta-
vien perinteellisyyksien paikantamiseen.

PERINTEENTUTKIMUKSEN 
PROJEKTI
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VESA KOIVISTO
Karjalan kielen ja kulttuurin professori

28.4.1963, Espoo

TÄRKEIMMÄT JULKAISUT

TUTKINNOT

TÄRKEIMMÄT VIRAT JA TEHTÄVÄT

Filosofian tohtori
Helsingin yliopisto, 1995

Filosofian lisensiaatti
Helsingin yliopisto, 1989

Filosofian kandidaatti
Helsingin yliopisto, 1988

Ylioppilas 
Tapiolan lukio 1982

Karjalan kielen ja kulttuurin professori
Itä-Suomen yliopisto, humanistinen osasto, 
1.1.2016 alkaen

Karjalan kielen ja kulttuurin professori 
(ma.)
Itä-Suomen yliopisto, 2014–2015

Yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto, 2012–2013

Akatemiatutkija
Suomen Akatemia, 2001–2004

Dosentti, suomi ja sen lähisukukielet
Helsingin yliopisto, 1999-

Tutkija 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
1996–2001

Koivisto, Vesa: Suomen sanojen rakenne 
(SKS 2013)

Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta 
Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta 
Heinonen & Irja Alho: Iso suomen kielioppi 
(SKS 2004)

Koivisto, Vesa: Itämerensuomen refleksiivit 
(SKS 1995)

Koivisto, Vesa: Suomen verbikantaisten 
UtU-verbijohdosten semantiikkaa (SKS 
1991)
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Karjala on suomen lähin sukukieli ja ny-
kyisillä puhuma-alueillaan Suomessa ja Ve-
näjän Karjalassa vanha kotoperäinen kieli. 
Suomen maaperällä karjalaa on puhuttu 
yhtä kauan kuin suomeakin, mutta sen 
osana on ollut jäädä oman kieliyhteisönsä 
ulkopuolella paljolti tuntemattomaksi. Toi-
sen maailmansodan jälkeen puhujayhteisö 
on pirstoutunut ympäri Suomea.

Karjala on maailman kielille yleiseen ta-
paan monijuurinen. Laatokan seudun väes-
tö ja kielet – karjalan ohella vepsä ja suomi 
sekä venäjä ja aiemmin myös saame – ovat 
liikehtineet viimeisten 1 000 vuoden aikana 
eri tavoin ja eri suuntiin. Kaikki nämä naa-
purikielet ovat jättäneet jälkiä toisiinsa ja 
vaikuttaneet toistensa kehitykseen.

Tällä hetkellä karjalan kieli on uhan-
alainen niin Suomessa kuin Venäjälläkin. 
Suurena ongelmana on kielen huono 
yhteiskunnallinen asema. Suomessa kar-
jalankieliset ovat maamme ainoa vanha 
kieliryhmä, jota ei mainita perustuslaissa 
eikä missään kansallisessa suomalaisessa 
kieliasioihin liittyvässä laissa. Tällainen 
maassa satoja vuosia puhutun vähemmistö-
kielen ja sen tuhansien puhujien huomiot-
ta jättäminen lainsäädännössä on selvä 
yhteiskunnallinen epäkohta.

Karjalan kieli on tätä nykyä tienhaaras-
sa. Karjala on aina ollut elävä käyttökieli, 
mutta nykyajassa elääkseen se tarvitsee 
välttämättä uusia puhujia ja kirjoittajia ja 
samalla kielen päivitystä nykyhetkeen. Aika 
on kuitenkin toisenlainen kuin esimerkiksi 
suomen kirjakieltä synnytettäessä: tänään 

ei kommunikoida pelkästään lähiyhtei-
sössä tai paperitse, vaan myös esimerkiksi 
verkossa tai mobiilitse hyvin kauaskin. 
Alueellisesti sirpaloituneella kieliyhteisöllä, 
kuten karjalalla, nämä kommunikaatiomuo-
dot voivat edelleen korostua. Maailmassa, 
jossa kielen käyttöyhteydet uudistuvat ja 
monipuolistuvat, yhteisesti käytetty koodi 
voi myös sallia enemmän variaatiota, vaih-
televia muotoja ja ilmaisutapoja käyttäjien-
sä valinnan mukaan. Kielellinen joustavuus 
voi osaltaan edistää uhanalaisen kielen 
säilymistä.

KARJALAN KIELI – 
KOHTI TULEVAISUUTTA
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MIKKO LAITINEN
Englannin kielen professori

7.6.1973, Kolari

TÄRKEIMMÄT JULKAISUT

TUTKINNOT

TÄRKEIMMÄT VIRAT JA TEHTÄVÄT

Filosofian tohtori
Helsingin yliopisto, 2007

Filosofian maisteri
Helsingin yliopisto, 2002

Bachelor of Arts
Midwestern State University, Teksas, 1999

Ylioppilas
Ounasvaaran lukio, 1992

Englannin kielen professori
Itä-Suomen yliopisto, humanistinen osasto, 
1.8.2015 alkaen

Professori, englannin kieli
Linné universitet, 2012–2015

Tutkijatohtori
Jyväskylän yliopisto, 2008–2012

Tutkijatohtori
VARIENG huippututkimusyksikkö, 
Helsingin yliopisto, 2008

Laitinen, Mikko. 2016. Ongoing changes and 
advanced L2 use of English: Evidence from 
new corpus resources. In López-Couso et 
al. (eds.), Corpus Linguistics on the Move: 
Exploring and Understanding English 
through Corpora. Amsterdam: Brill.

Laitinen, Mikko & Magnus Levin. 2016. On 
the globalization of English: Observations 
of subjective progressives in present-day 
Englishes. In Seoane & Suárez-Gómez 
(eds.), World Englishes: New Theoretical 
and Methodological Considerations, 
229–252. Amsterdam: John Benjamins.

Laitinen, Mikko. 2015. English on 
the move: What’s beyond modernity 
and internationalism? In Laitinen & 
Zabrodskaja (eds.), Dimensions of 
Sociolinguistic Landscapes in Europe: 
Materials and Methodological Solutions, 
105–124. Frankfurt: Peter Lang.

Laitinen, Mikko. 2014. 630 kilometres by 
bicycle: observations of English in urban 
and rural Finland. International Journal of 
the Sociology of Language 228, 55–77.

Laitinen, Mikko. 2008. Sociolinguistic 
patterns in grammaticalisation: HE, THEY, 
and THOSE in human indefinite reference. 
Language Variation and Change 20:1, 
155–185.
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Englannin kielen tutkimus elää tällä 
hetkellä erittäin kiinnostavia aikoja. Tie-
teenalan dynamiikkaan vaikuttaa kaksi 
merkittävää yhteiskunnallista kehityssuun-
taa, jotka kannustavat tutkijoita asettamaan 
uudenlaisia tutkimuskysymyksiä sekä 
etsimään vastauksia uusilta alueilta. Yh-
täältä liikkuvuus, globalisaatio ja sitä kautta 
monikielistyvä yhteiskunta sekä toisaalta 
teknologinen kehitys haastavat kielentutki-
jan ylittämään tieteidenvälisiä raja-aitoja. 
Englanti monikielisessä ympäristössä ja 
englannin käyttö muiden kielten rinnalla 
kielellisenä työkaluna nykypäivän yhteis-
kunnassa pakottavat tutkijan rikkomaan 
perinteisiä käsityksiä kielistä ja niiden 
luokittelusta. Esimerkiksi englannin kieltä 
on Suomessa tutkittu menestyksekkäästi 
kielenoppijan näkökulmasta ja oppijakie-
len menetelmin. Englanti lingua francana 
-tutkimus on kuitenkin osoittanut, että eng-
lantia käyttävällä puhujalla voi oppijani-
dentiteetin lisäksi olla myös toinen, kielen 
käyttäjän identiteetti. Tällöin myös tutkijan 
on muokattava omia teoreettisia lähtö-
kohtiaan ja uskallettava kysyä uudenlaisia 
kysymyksiä, jotka täydentävät aikaisempaa 
näkemystä kielenoppijasta. Toinen englan-
nin tutkimukseen vaikuttava kehityssuunta 
on teknologinen ja tietotekninen muutos, 
joka näkyy englannin tutkimuksessa tietei-
denvälisyyden lisääntymisenä. Kielentut-
kijat ovat lisänneet yhteistyötä esimerkiksi 
tietojenkäsittely- ja tilastotieteiden kanssa, 
ja tässä kehityksessä monet englannin 
kielen tutkijat ovat olleet edelläkävijöinä. 
Tämä yhteistyö on monissa tapauksissa no-

peasti mullistanut aineistojen keräämisen, 
hallinnan ja analyysin ja lisännyt oppiai-
neiden raja-aitoja ylittävää tutkimusta.

KEHITYSSUUNTIA ENGLANNIN 
MUUTOKSEN, KONTAKTIEN JA 
VAIHTELUN TUTKIMUKSESSA
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TOMI VOUTILAINEN
Julkisoikeuden, erityisesti sähköisen hallinnon 

ja informaatio-oikeuden professori
13.5.1977, Lappeenranta

TÄRKEIMMÄT JULKAISUT

TUTKINNOT

TÄRKEIMMÄT VIRAT JA TEHTÄVÄT

Hallintotieteiden tohtori
Joensuun yliopisto, 2009

Hallintotieteiden lisensiaatti
Joensuun yliopisto, 2005

Filosofian maisteri 
Joensuun yliopisto, 2002

Ylioppilas 
Joutsenon lukio, 1996

Julkisoikeuden, erityisesti sähköisen 
hallinnon ja informaatio-oikeuden 
professori
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos, 
1.4.2015 alkaen

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeu-
den professori
Itä-Suomen yliopisto, 9/2012–3/2015

Sivutoiminen asiantuntijajäsen 
(hankinta-asiat)
Markkinaoikeus, 4/2014–

Johtava tuloksellisuustarkastaja
Valtiontalouden tarkastusvirasto, 9/2006–

Voutilainen, Tomi, Oikeus tietoon – 
Informaatio-oikeuden perusteet (Edita 
2012).

Voutilainen, Tomi, ICT-oikeus sähköisessä 
hallinnossa – ICT-oikeudelliset periaatteet 
ja sähköinen hallintomenettely (Edita 2009).

Voutilainen, Tomi, Hyvä sähköinen hallinto 
(Edilex 2006).

Voutilainen, Tomi & Räsänen Isamaria, 
Sähköisen asioinnin lainsäädännön 
seuranta- ja kehittämistutkimus 
(valtiovarainministeriön julkaisuja 
30/2013).

Myrsky, Matti – Svensk, Niko – 
Voutilainen, Tomi, Suomen finanssioikeus 
(Lakimiesliiton kustannus 2014).
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Tieto on hyödyke, jota pitää pystyä 
hallinnoimaan ja käsittelemään siten, että 
se on luotettavaa, ajantasaista ja laadu-
kasta. Yhteiskuntamme monet keskeiset 
toiminnot ovat tietointensiivisiä. Palveluita 
tuotetaan sen tiedon varassa, joita erilaisiin 
tietovarantoihin on tallennettu.

Tietojenkäsittelyä koskeva sääntely 
on kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana 
merkittävästi. Perusoikeusjärjestelmäämme 
kuuluvat henkilötietojen suoja, julkisuuspe-
riaate ja sananvapaus asettavat vaatimuksia 
tietojenkäsittelyä koskevalla sääntelylle. 
Myös eurooppaoikeudellinen sääntely-
kehitys on vaikuttanut kansallisen infor-
maatio-oikeudellisen sääntelyn määrän 
lisääntymiseen.

Informaatio-oikeus on oikeudenala, 
jonka puitteissa tutkitaan sitä, kenellä on 
oikeus tietoon, kuka vastaa tiedonhallin-
nasta ja miten tietoja saa käsitellä. Infor-
maatio-oikeus on tiedon ja siihen liittyvien 
toimintojen oikeudellisen sääntelyn kehik-
ko, johon kuuluu tiedon, tietojenkäsittelyn 
ja tiedonhallinnan sääntely.

Yliopistojen keskeisenä tehtävänä on 
edistää vapaata tutkimusta, tieteellistä 
sivistystä sekä antaa tutkimukseen perustu-
vaa ylintä opetusta. Näihin tehtäviin kuuluu 
myös ammatillisen pätevyyden tuottaminen 
eri ammatteihin. Informaatio-oikeudelli-
nen sääntely on monella toimialalla hyvin 
runsasta ja yksityiskohtaista. Tämä asettaa 
haasteen yliopistoille kehittää opetustaan 
ottamaan huomioon informaatio-oikeu-
dellisesta sääntelystä tulevat vaatimukset 

ammatilliselle pätevyydelle aina tutkijasta 
lääkäriin ja juristista opettajaan. Informaa-
tio-oikeus koskee meitä kaikkia.

INFORMAATIO-OIKEUS KOSKEE 
MEITÄ KAIKKIA
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