E 2 T U T K IM U S
Millainen tutkimuslaitos olemme?

E 2 T UTKIMUS
–
R IIPPUMATON
M ONITIETEINEN
Y KSITYINEN
TUTKIMUSLAITOS

•

Autamme ymmärtä mää n ihmisten ajattelua ja yhteiskunna n ilmiöitä.

•

Tuota mme tutkimus - ja asiantuntija pa lve luit a kunnille, ministeriöi lle,
yrityksille, järjestöille, säätiöille ja medialle .

VOIMMEKO PALVELLA SINUA? HALUATKO TEHDÄ

YHTEISTYÖTÄ KANSSAMME?
•

Luotettava, selkeä, monitieteine n tieto on vahvuute mme.

•

Autamme tutkimusti e do lla kehittä mää n suomalaista yhteiskuntaa ja palvele mme tiedolla
myös räätälöidysti juuri sinun organisaatiotasi.

•

Tuotteita mme ovat selvitykset, tutkimukset , evaluoinnit , alustukset , artikkelit ja
haastattelut .

•

Voit tukea yleishyödyllistä työtämme liittymällä jäseneksi taustalla mme olevaan
yhdistykseen tai osarahoitta ma lla tutkimus ha nkkeit a mme. Tule rakentama a n tiedolla
yhteistä kestävää menestystä.

•

Pidetään yhteyttä ja tavataan! Kerromme mielellä mme lisää.

A SIANTUNTIJAMME
E2 Tutki muksessa työskentelee kokeneita
tutkimukse n ammatti laisia ja eri alojen
asiantuntijoita.
Tieteelli ne n taustamme on monipuo li ne n
(mm. sosiologia, antropolo gia, valtio -oppi,
sosiaalipolitiikka , agroekolo gia,
kotieläintie de, aatteiden historia ja
kansainväli ne n politiikka).

Lisätietoa E2 Tutkimuksesta
ja hankkeistamme löydät
kotisivultamme:

www.e2.fi

Seuraavilla sivuilla on tietoa E2 Tutki mukse n
tekijöistä ja osaamisestamme.
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K A R IN A JU TILA
J ohtaja, yhteis kuntatieteiden tohtori
+358 50 5515 361
karina.jutila@e2.f i
@karinajutila
Karina Jutilalla on yli kahdenkymmenen

vuoden kokemus vaativista
asiantuntijatehtävistä ja työstä tutkimuksen
kentällä. Hänellä on monipuolinen kokemus
yhteistyöstä eri alojen vaikuttajien ja median
kanssa. Jutila on tunnettu yhteiskunnalline n
keskustelija. Hän analysoi ajankohtaisia
ilmiöitä ja tapahtumia selkeästi, monipuolisesti

ja rakentavasti. Keskeisiä asiantuntemuksen
alueita ovat demokratia, politiikan prosessit ja
yhteiskunnalliset ilmiöt.

MA R I K . N IE MI
J ohtaja (tutkimus ja s idos ryhmäs uhteet),
dos entti, valtiotieteiden tohtori
+44 773 7161 944
mari.k.niemi@e2.f i
@MariK Nie m i
Mari K. Niemellä on vuosien kokemus
monitieteisten tutkimushankkeiden

suunnittelusta, toteutuksesta ja johtamisesta.
Hän on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija
ja tutkimusviestijä. Niemi on tullut tutuksi
aktiivisena kommentaattorina ja kolumnistina.
Niemen johtamat nykyiset hankkeet käsittelevät
työelämän muutosta ja kansainvälis tä
osaamista.

JE N N I S IMON E N
J ohtaja (tutkimus ja kehittäminen),
valtiotieteiden tohtori
+358 50 3464 021
jenni.s imonen@e2.f i
@s imonen_jenni
Jenni Simosella on pitkä tutkijatausta akateemisen ja
sektoritutkimuksen kentillä. Hänellä on vankka
kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta,

toteuttamisesta ja sidosryhmätyöstä. Hän on
sosiologina tutkinut monia yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Viime vuosina hän on johtanut osallisuuteen,
sukupolviin, työelämään ja nuoriin liittyviä

tutkimushankkeita.

V I L L E P I TK Ä NE N
Tutkimus p äällikkö , d o s e ntti,
valtiotieteiden tohtori
+358 40 7770 869
ville.pitkanen@e2.f i
@vipepister
Ville Pitkäsellä on laaja-alainen kokemus
tutkimushankkeiden johtamisesta, monitieteisestä

tutkimuksesta ja työstä eri alojen vaikuttajien kanssa
laajoissa konsortiohankkeissa. Viime vuosina
Pitkänen on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa
useita tutkimuksia suomalaisten arvoista ja asenteista
sekä vastannut useista tilaustutkim uksista.

MA R JATTA S E LÄ N N IE MI
Vanhe mp i as iantuntija, tiiminve täjä,
maatalo us - ja mets ätieteiden mais teri
+358 50 3651 481
marjatta.s elanniemi@e2.f i
@S e lannie m iMarj
Marjatta Selänniemen erityisalaa ovat ruokaturvaan,

ruuan tuotantoon ja kestävään kehitykseen liittyvät
kysymykset. Aiemmin Selänniemi on työskentellyt
kansainvälisissä tehtävissä FAO:ssa,
ulkoministeriössä, peltometsäviljelyn
tutkimuskeskuksessa ICRAF:ssa sekä
konsulttitoimistossa, jossa hän vastasi kehitysmaiden
maaseudun elinkeinoja ja ruokaturvaa tukevien

ohjelmien toimeenpanosta.

MATTI V Ä LIMÄ K I
Tutkija, valtio tie te id e n to hto ri
matti.valimaki@e2.f i
@mtaval
Matti Välimäki on muuttoliikkeisiin ja
maahanmuuttopolitiikkaan erikoistunut valtiotieteiden

tohtori ja politiikan tutkija. Hän on työskennellyt
tutkimushankkeissa, joissa on tarkasteltu
maahanmuuttoon liittyviä asenteita,
maahanmuuttopolitiikkaa sekä alan lainsäädännön
kehitystä Suomessa ja Euroopassa.

A N N I S AV IK U R K I
Vanhe mp i as iantuntija, maatalo us - ja
mets ätieteiden mais teri
anni.s avikurki@e2.f i
@annis avikurki
Anni Savikurki on agroekologi, jolla on monipuolinen

kokemus ruuantuotannon kysymyksistä Suomessa ja
kehittyvissä maissa. Hänellä on kokemusta
maaseutuhallinnosta ja kehitysyhteistyöstä yksityisellä
sektorilla. Savikurki työskentelee kestäviin
ruokajärjestelmiin ja ruokaturvaan liittyvissä
tutkimushankkeissa ja asiantuntijapalveluissa.

ATTE P E N TTILÄ
As iantuntija, maatalous - ja
mets ätieteiden mais teri,
väitös kirjatutkija
atte.penttila@e2.f i
@AtteJ ohannes
Atte Penttilä on ympäristön, ruuan ja niihin liittyvien
sosiokulttuuristen yhteyksien asiantuntija. E2

Tutkimuksessa hän työskentelee ruokajärjestelmiin ja
ruokaturvaan liittyviä tutkimushankkeissa. Penttilä
tekee soveltavan kulttuuriantropologian
väitöskirjatutkim usta Etelä-Floridan yliopistoon
koronapandemian aikaisista toimista
kehitysyhteistyössä.

R OOS A V E IJOLA
As iantuntija, f ilo s o fian mais te ri
roos a.veijola@e2.fi
@roos ajemina
Roosa Veijola työskentelee asiantuntijana
kansainvälisiä osaajia koskevissa hankkeissamme.

Veijolan tausta on historiassa ja kansainvälisessä
politiikassa, mikä antaa hyvän pohjan tarkastella
yhteiskunnallis ia ilmiöitä sekä kansallisella että
globaalilla tasolla. Häntä kiinnostavat erityisesti
globaalihallinnon rakenteisiin ja ihmisoikeuksiin
liittyvät kysymykset.

GÖK H A N D E P O
Projektias s is tentti, kas vatus tieteiden
mais teri, väitös kirjatutkija
gokhan.depo@e2.fi
@gokhandepo

Gökhan Depo on Fulbright-stipendiaatti, joka työnsä
ohella viimeistelee väitöskirjaansa Minnesotan
yliopiston Organizational Leadership and Policy

Development -ohjelmassa. Depon erityisosaamista
ovat korkeakoulujärjestelmie n arviointi,
työmarkkinoiden vetovoima sekä kansainväliste n
osaajien kotoutumis - ja työllistymiskysym ykset.

A IN O H E IK K ILÄ
Kehitys päällikkö,
yhteis kuntatieteiden mais teri
aino.heikkila@e2.f i
@A ino He ikkila
Aino Heikkilä on organisaatio- ja hankehallinnon
moniosaaja. Taustaltaan hän on sosiaaliantropologi
sekä etnografian ja menetelmien yhteiskäytön

asiantuntija. Heikkilä on perehtynyt sosiaaliseen ja
kulttuuriseen moninaisuuteen sekä sukupolvien
välisiin suhteisiin.

E IJA E R ON E N
Tutkimus as s is te ntti, yhte is kuntatie te id e n
mais teri, väitös kirjatutkija
eija.eronen@e2.f i
@EronenEija

Eija Erosella on vahva kokemus hanketyöstä ja
tutkijan tehtävistä. Hän työskentelee Nuorten hyvä

elämä -tutkimushankkeessa. Eronen on
sosiaalipolitiikan tutkija, jonka valmisteilla oleva
väitöstutkimus käsittelee toimijuutta äitien
vertaisryhmätoiminnassa.

V ILMA N IS K A N E N
+358 40 6583 629
vilma.niskanen@e2.fi
Vilma Niskanen on tutkimusassistentti Nuorten hyvä
elämä -hankkeessa. Niskanen innostuu
yhteiskunnallis ten ilmiöiden analysoinnista. Hänen

taustansa on tieteiden ja aatteiden historian sekä
psykologian opinnoissa. Tämä antaa vankan pohjan
nuorten ajatusten ja maailman tarkasteluun.

Tutkimus as s is te ntti, f ilo s o f ian mais te ri
vilma.nis kanen@e2.f i
@Nis kane nV ilma

TU IJA V Ä YRYN E N
As s is tentti, yhteis kuntatieteiden
kandidaatti
tuija.vayrynen@e2.f i
@Vayryne nTuija

Tuija Väyrynen on E2 tutkimuksen johdon ja
hallinnon assistentti. Hän avustaa tutkimuksen

tukipalveluissa, sidosryhmätyössä ja viestinnän
tehtävissä. Väyrynen opiskelee Tampereen
yliopistossa valtio-opin maisteriohjelmassa. Hän
kirjoittaa pro gradu –tutkielmaansa nuorten
poliittisesta osallistumisesta ja toimijuudesta.

