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Koulutus ja tutkinnot 

 

ylioppilastutkinto, Töölön yhteiskoulu, Helsinki, 1996 

 

valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopisto, 2001, pro gradu -tutkielma ”So many days; so many ways. 

Presidentinvaalit 2000: ehdokkaiden strategiset valinnat ja niiden merkitys äänestäjille” arvosana magna 

laude approbatur 

 

valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto, 2008 väitöskirja ‘Generations and turnout. Generational effect in 

electoral participation in Finland’, arvosana eximia magna laude approbatur 

 

yleisen valtio-opin dosentti, Helsingin yliopisto, 2012 

 

Kielitaito 

 

suomi, ruotsi, englanti, ranska (alkeet) 

 

2. Tutkimus ja tieteellinen toiminta 
 
Tutkimushistoria ja tutkimuskokemus 

 

Olen työskennellyt eri tehtävissä Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella toukokuusta 2000 

lähtien. Työskentelin aluksi ”Programme on European policy-making” -projektin tutkimusavustajana ja 

avustin kahden hankkeeseen kuuluvan raportin toimitustyössä. Toisessa raportissa olin lisäksi mukana pro 

gradu -tutkielmaani perustuvan artikkelin kirjoittajana. Keväällä 2001 toimin tutkimusavustajana 

sisäasianministeriön rahoittamassa ”Maakuntien yhteistyöryhmät rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnissa” 

-tutkimushankkeessa. Toukokuusta vuoden 2001 loppuun olin tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa 

”Political exclusion and democratic legitimacy. A challenge for representative democracy”- hankkeessa, 

jossa analysoitiin Tilastokeskuksen keräämään rekisteripohjaiseen aineistoon perustuen äänestysaktiivisuutta 

vuosien 1987 ja 1999 eduskuntavaaleissa. Laadimme hankkeen johtajan professori Tuomo Martikaisen 

kanssa hankkeen alustavan ja loppuraportin sekä yhteistyössä dosentti Pekka Martikaisen kanssa 

kansainvälisessä tieteellisessä aikakausilehdessä julkaistun artikkelin (Martikainen & Wass 2001; 2002; 

Martikainen ym. 2005). 

 

Vuosina 2002–2003 toimin Helsingin yliopiston EU-sivuainekokonaisuuden avustavana koordinaattorina. 

Olin samanaikaisesti aktiivinen tutkimustyössä sekä jatko-opiskelijana että vuonna 2002 perustetun 
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vaalitutkimuskonsortion jäsenenä. Huhtikuusta 2004 vuoden 2007 loppuun olin Suomen Akatemian 

rahoittaman tutkimushankkeen ”Vaalit ja edustuksellinen demokratia Suomessa” (projekti 8104411) 

tohtorikoulutettava. Osana jatko-opintoja osallistuin European consortium of political researchin (ecpr) 

järjestämän arvostetun tutkimusmenetelmiin erikoistuneen kesäkoulun monimuuttujamenetelmiä 

käsittelevälle kurssille kesällä 2005. Vuoden 2008 työskentelin tutkijana Kunnallisalan kehittämissäätiön 

rahoittamassa projektissa ”Kilpailuttamisen poliittinen ulottuvuus”, jonka loppuraportti ilmestyi syyskuussa 

2009. 

 

Vuoden 2009 kevään toimin erikoistutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa ”Poliittinen osallistuminen ja 

demokratian muodot: Suomi vertailevassa tarkastelussa” -tutkimushankkeessa (projekti 114851), joka oli 

jatkoa aikaisemmalle vaalikonsortion projektille. Syksyllä 2009 hoidin viisi kuukautta yliopistonlehtorin 

tehtävää Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella politiikan tutkimuksen linjalla. Vuosina 2010–

2012 työskentelin tutkijatohtorina Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Suomen 

Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Sukupolvet ja poliittinen toiminta. Sukupolviefekti 

äänestämisessä ja muussa poliittisessa toiminnassa” (projekti 131701). Työskentelin 1.1.–31.8.2013 

Helsingin yliopiston rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessa ”Equality in political participation and vote 

choice”. Kyseinen hanke jatkuu Suomen Akatemian rahoittamana akatemiatutkijaprojektina 1.9.–30.7.2018 

(projekti 273433). Lisäksi toimin vuosina 2013–2017 tutkimusryhmän jäsenenä Suomen Akatemian 

rahoittamassa projektissa ”Health and political engagement” (projekti 266844). 

 

Tutkimustyössäni olen käyttänyt laajasti erilaisia kvantitatiivisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Olen ollut 

tuottamassa kolmen kansallisen eduskuntavaalitutkimuksen aineistoja. Lisäksi olen osallistunut edellä 

mainitun ”Kilpailuttamisen poliittinen ulottuvuus” -projektin yhteydessä kerätyn kyselyn suunnitteluun ja 

keräämiseen ja suomalaisten historiatietosuutta koskevan kyselytutkimuksen valmisteluun. Vastaan vuoden 

2015 eduskuntavaalitutkimuksen lomakesuunnittelusta. 

 

Tutkimusfilosofia ja -etiikka 

 

Tutkimustyöni keskeinen aihe on ollut vaaliosallistuminen ja siinä ilmenevät sosiaalisen taustan ja iän 

suuntaiset systemaattiset vinoutumat. Väitöstutkimukseni käsitteli äänestysaktiivisuudessa ilmenevää 

sukupolviefektiä, joka viittaa siihen, että nuorempien ikäryhmien edeltäjiään vähäisempi vaaliosallistuminen 

on ainakin jossain määrin pysyvä piirre. Olen ollut mukana neljässä tutkimusprojektissa, jossa on tutkittu 

osallistumisen taustatekijöitä sekä erilaisissa äänestäjien osallisuuden vahvistamiseen tähtäävissä 

valtionhallinnon hankkeissa. Väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessa olen tarkastellut muun muassa 

kansalaisten odotuksia edustukselliselta demokratialta, jotka voivat myös osin heijastua poliittiseen 

osallistumiseen sekä sukupuolenmukaista äänestämistä. Yksi keskeinen tutkimuskohteeni on tällä hetkellä 

terveyden ja poliittisen käyttäytymisen välinen suhde. Tutkimusaineistojen suhteen koen tärkeäksi kerättyjen 

aineistojen mahdollisimman laajan hyödyntämisen. Aineistojen, joiden tuottamisessa olen ollut mukana, 

arkistoimisesta on sovittu Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston FSD:n kanssa.  

 

Tutkimusyhteistyö 

 

Olen työskennellyt tutkimusurani aikana kahdeksassa kotimaisessa tutkimushankkeessa. Lisäksi olen ollut 

mukana sivutoimisesti Euroopan komission kuudennen puiteohjelman rahoittamassa projektissa 

”Campaigning for European elections 2004” ja kirjoittanut siihen yhdessä dosentti Teija Tiilikaisen kanssa 

Suomea koskevan maaraportin. Kevään 2002 olin Network of Scottish and Nordic political scientists -

tutkimusryhmän jäsen ja osallistuin sen kokoontumiseen Isossa–Britanniassa. Olen ollut lisäksi mukana 

Euroopan tiedesäätiön rahoittamassa workshopissa, joka järjestettiin University College Dublinin UCD 

Geary Institutissa (2007). Keväällä 2009 toimin viisi kuukautta vierailevana tutkijana Kalifornian yliopiston 

(Irvine) Center for the Study of Democracy -yksikössä. Olemme laatineet yhdessä keskuksen johtaja Bernard 

Grofmanin ja tutkijatohtori Peter Söderlundin kanssa Suomen eri vaalipiirien äänestysaktiivisuutta 

tarkastelevan kansainvälisen aikakauslehden erikoisnumerossa ilmestyneen artikkelin (Söderlund ym. 2011). 

Syksyllä 2010 olin kolme kuukautta vierailevana tutkijana Montréalin yliopistossa Canada Research Chair 

in Electoral Studies -yksikössä. Yhdessä yksikön johtaja André Blaisin ja Peter Söderlundin kanssa 
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laatimamme eurovaalien äänestysaktiivisuutta käsittelevä artikkeli julkaistiin kansainvälisessä 

aikakauslehdessä syksyllä 2011. Vuonna 2011 olin lyhyillä artikkelikäsikirjoitusten laatimiseen liittyvillä 

tutkimusvierailuilla Göteborgin yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella, Mannheimin yliopiston 

Mannheim Centre for European Social Research -yksikössä ja Kööpenhaminan yliopiston politiikan 

tutkimuksen laitoksella. Lokakuussa 2013 olin kahden viikon mittaisella vierailulla Lausannen yliopiston 

FORS-tutkimuskeskuksessa (Swiss centre of expertise in the social sciences) tutustumassa Sveitsin 

vaalitutkimukseen. Emännöin McGill yliopiston professorin Elisabeth Gidengillin tutkimusvierailua 

helmikuussa 2014. 

 

Olen tehnyt tutkimusyhteistyötä Helsingin kaupungin tietokeskuksen, Nuorisotutkimusseuran, 

oikeusministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa. Olen ollut Suomen vaalitutkimuskonsortion jäsen sen 

perustamisesta lähtien vuonna 2002 ja johtoryhmän jäsen kauden 2001–12015. Vuosina 2008–2011 olin 

mukana monitieteisessä Historiatietoisuus Suomessa -tutkimushankkeessa. Olin Suomalaisen tiedeakatemian 

nuorten klubin jäsen 2011–2012. Olen tällä hetkellä mukana neljässä kirjoitushankkeessa, jossa on mukana 

yhteistyökumppaneita useista eri yliopistoista: ”Engaging immigrants? Examining the correlates of electoral 

participation among voters born outside the country” (University of Helsinki, Université de Montréal), 

”Parental influence, educational attainment and turnout: a study of siblings” (McGill University, University 

of Helsinki), ”Political socialization and voting: parent-child link in turnout” (McGill University, University 

of Helsinki) ja “Voting for the first time: the effect of past eligibility on turnout” ((University of Copenhagen, 

University of Helsinki). 

 

Arvioinnit, palautteet, lausunnot 

 

Tutkimustani on tähän mennessä arvioitu laajimmin väitöskirjan yhteydessä, jonka esitarkastuslausunnot ja 

vastaväittäjänä toimineen toisen esitarkastajan lausunnot olivat sangen myönteisiä. Väitöskirjani oli 

valtiotieteellisen tiedekunnan ehdokas Helsingin yliopiston vuoden 2008 väitöskirjapalkinnon saajaksi ja olin 

valtiotieteellisen tiedekunnan XIII juhlallisen maisteri- ja tohtoripromootion ultimatohtori. Myös 

dosentuurihakemukseni lausunnot olivat myönteisiä. Lisäksi eri tutkimusrahoitushakemusten arvioinneissa 

tutkijanvalmiuteni on arvioitu hyviksi. Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen professorin haussa 

keväällä 2012 yksi arvioitsijoista katsoi minulla olevan professorin tehtävään vaadittava pätevyys. 

 

Julkaisut, artikkelit ja esitelmät 

 

Minulla on ollut julkaisutoimintaa vuodesta 2000 lähtien. Itse pidän väitöskirjani yhteenvetoluvun lisäksi 

merkittävimpinä sen osa-artikkeleita, jotka on julkaistu alan korkeatasoisissa kansainvälisissä 

aikakauslehdissä (Electoral Studies, European Journal of Political Research, Scandinavian Political 

Studies). Näiden lisäksi olen julkaissut yhdessä kollegojen kanssa 12 artikkelia kansainvälisessä tieteellisissä 

aikakauslehdissä (Electoral Studies, Ethnopolitics, Homo Oeconomicus, Journal of Elections, Public 

Opinion, and Parties, European Journal of Political Research, Local Government Studies, Scandinavian 

Political Studies), vuosien 1987 ja 1999 eduskuntavaalien äänestysaktiivisuutta koskevan monografian 

yhdessä professori Tuomo Martikaisen kanssa, seitsemän suomenkielisessä julkaisussa referee-julkaisussa 

ilmestynyttä artikkelia yksin tai yhteistyössä kollegojen kanssa sekä runsaasti erilaisissa kokoomateoksissa 

ilmestyneitä artikkeleita. Kokoomateoksissa ilmestyneistä tutkimuksista keskeisimpiä ovat vuosien 2003, 

2007 ja 2011 vaalitutkimuksiin (Paloheimo toim. 2005; Borg & Paloheimo toim. 2009; Borg toim. 2012) 

yhteistyössä kollegojen kanssa kirjoittamani artikkelit. Syksyllä 2009 julkaistiin kuntapäättäjien 

kilpailuttamista koskeva tutkimus, jossa olin mukana yhtenä kirjoittajana (Fredriksson ym. 2009).  

 

Olen pitänyt vuodesta 2002 lähtien yli 30 esitelmää kansallisilla ja kansainvälisillä tieteellisillä areenoilla. 

Olen esittänyt paperin joko yksin tai kollegojen kanssa ecpr:n graduate conferencen työryhmässä vuonna 

2006, ecpr:n general conferencen paneelissa (2007, 2009, 2011), Nordic political science associationin 

(NoPSA) työryhmissä (2008, 2011), Venäjän politiikan tutkimuksen yhdistyksen konferenssissa (2012) sekä 

Midwest political science association (MPSA) paneelissa (2012, 2013). Olen toiminut neljä kertaa työryhmän 

toisena puheenjohtajana politiikan tutkimuksen päivillä ja yhdessä tanskalaisen kollegan kanssa työryhmän 

puheenjohtajana NOPSAn konferenssissa elokuussa 2011 sekä paneelin varapuheenjohtajana ecpr:n general 

http://www.homooeconomicus.org/


 4 

confreencessa 2013 sekä kutsuttuna työryhmän diskussanttina 3-Länder-Tagung-konferenssissa tammikuussa 

2011. Minulla on yhdessä tanskalaisen ja kanadalaisen kollegan kanssa työryhmä vuoden 2014 NoPSA-

konferenssissa. Lisäksi terveyttä ja poliittiista käyttäytymistä tarkastelevalta projektiltamme on pyydetty 

paperi mukaan American political science asssociation (APSA) vuoden 2014 konferenssiin toimitettuun 

paneeliesitykseen. 

 

Asiantuntijatehtävät  

 

Olen toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä oikeusministeriössä. Olin oikeusministeriön 

Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman asiantuntijana syksyllä 2006 sekä sen järjestämän vuoden 2007 

eduskuntavaalien äänestysaktiivisuuskampanjan yhtenä luennoitsijana keväällä 2007. Lisäksi olen laatinut 

yhteistyössä oikeusministeriön erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmssonin kanssa laajan vaaliosallistumista 

Suomessa koskevan raportin, jota käytettiin demokratia-asiakirjan taustamuistiona. Raportti julkaistiin 

syksyllä 2009. Lisäksi olen ollut luennoimassa oikeusministeriön järjestämässä yleisöseminaarissa ja 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan kokouksessa syksyllä 2008. Olen myös osallistunut 

asiantuntijana äänestysikärajan laskemista koskevaan keskustelutilaisuuteen oikeusministeriössä keväällä 

2010. 

 

Olen toiminut arvioitsijana seitsemässä kansainvälisessä ja neljässä suomalaisessa tieteellisessä 

aikakauslehdessä. Syksyllä 2010 toimin Politiikka-lehden erikoisnumeron toisena päätoimittajana ja keväällä 

2011 erikoisnumeron toimitussihteerinä. Olen toiminut arvioitsijana Suomen Akatemian Viksu -kilpailussa 

vuosina 2011 ja 2013 ja avustajana ja asiantuntijana kansainvälisessä Varieties of democracy -

tutkimushankkeessa vuonna 2013. Keväällä 2014 toimin maa-asiantuntijana kahdessa 

europarlamenttivaaleihin liittyvässä vertailevassa projektissa.  

 

Olen myös antanut vuosien varrella yli 40 haastatteluja koskien vaaleja, nuorten poliittista osallistumista ja 

poliittista sosialisaatiota sekä lehdistölle että sähköiselle medialle. Haastattelujani on ilmestynyt esimerkiksi 

Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Hämeen Sanomissa, Ilkassa, Maaseudun 

tulevaisuudessa, Suomen Kuvalehdessä ja Suomenmaassa. Itse pidän keskeisimpänä Suomen Kuvalehden 

artikkelia ”Arvot esiin vaaleissa” (SK 12/2007). Haastattelujani on lähetetty myös YLEn tv- ja radiouutisissa 

ja MTV3:n uutisissa. Olen esiintynyt neljä kertaa YLEn aamu-tv:ssä. Lisäksi olen pitänyt yli 20 esitelmää 

erilaissa kotimaisissa ja kansainvälissä seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa vuodesta 2003 lähtien ja 

laatinut yksin tai yhdessä kollegojen kanssa useita artikkeleita Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalle sekä 

kaksi kolumnia Yliopisto-lehteen. Olen toiminut puheenjohtajana Helsingin yliopiston Tiedekulman 

keskustelussa sekä asiantuntijana toimittajille järjestetyssä naisten tiedesaunassa keväällä 2013. Olen mukana 

yhtenä asiantuntijana Helsingin yliopiston järjestämässä toimittajatapaamisessa tammikuussa 2014, jossa 

keskustellaan tulevista europarlamenttivaaleista. 

 

Luottamustoimet 

 

Olen toiminut Valtiotieteellisen yhdistyksen puheenjohtajana huhtikuusta 2010 lähtien. Tätä ennen 

työskentelin syksystä 2003 maaliskuuhun 2010 yhdistyksen sihteerinä. Toimin myös paikallisen 

järjestelytoimikunnan jäsenenä vuosina 2006–2007 järjestettäessä ensimmäisiä Suomessa pidettyä European 

consortium of political researchin (ecpr) joint sessions -konferenssia keväällä 2007. Vuonna 2013 olin 

valtiotieteellisen yhdistyksen yhteistyössä International political science associationin (IPSA) ja Nordic 

political science association (NoPSA) kanssa Helsingissä joulukuussa 2013 järjestetyn ”Comparative 

perspectives on political science and gender” konferenssin järjestelytoimikunnan jäsen. 

 

Apurahat 

 

Olen saanut Suomen kulttuurirahastolta vuonna 2002 vuoden mittaisen apurahan väitöstyöhöni. Lisäksi 

Suomen Akatemia myönsi minulle kevääksi 2009 viiden kuukauden mittaisen tutkijankoulutukseen ja 

tutkijoiden työskentelyyn ulkomailla suunnatun apurahan.  
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Omat kehityssuunnitelmat 

 

Sekä akatemiatutkijan hankkeessani että akatemiaprojektissa, jossa olen mukana tutkijana, käytetään laajoja 

rekisteriaineistoja. Keskeisenä tavoitteenani on paitsi laajentaa eri tutkimusmenetelmien käyttöön liittyvää 

osaamista, myös perehtyä yksilön poliittisen käyttäytymisen ja terveyden, sosioekonomisen aseman ja 

sosiaalisten verkostojen välisiin suhteisiin.  

 

3. Opetus 
 

Opetuskokemus ja opetuskielet 

 

Minulla on työurani ajalta kokemusta sekä opetuksesta että opetuksen koordinoinnista. Syksyllä 2000 toimin 

kurssiavustajana Helsingin yliopistossa valtio-opin johdantokurssilla. Vuoden 2002 helmikuusta vuoden 

2003 loppuun toimin Helsingin yliopiston EU-sivuainekokonaisuuden avustavana koordinaattorina. 

Tehtävään sisältyi muun muassa sivuainekokonaisuuden opetusohjelman kokoaminen, laajamittainen 

opintoneuvonta, sisäänpääsykuulustelun tarkastaminen sekä EU-asiantuntijaseminaarin koordinointi syksyllä 

2002 ja 2003. Varsinaisen koordinaattori Teija Tiilikaisen virkavapauden aikana avustin keväällä 2003 myös 

EU-tutkielmaseminaarin pitämisessä. Olen myös työskennellyt Helsinki summer schoolin 

kurssikoordinaattorina vuosina 2002–2007. 

 

Olen toiminut vuosina 2003–2008 ja 2010–2011 kvantitatiivisten menetelmien kurssin yhtenä 

pienryhmäohjaajana. Omaan tutkimusaiheeseeni tiukasti nivoutuvia opetustehtäviä minulla on ollut vuodesta 

2005 asti. Keväällä 2005 pidin yhdessä kollegan kanssa ”Poliittisen osallistumisen ulottuvuuksia” -

luentokurssin Turun yliopiston valtio-opin laitoksella ja vastaavan kurssin Helsingin yliopiston valtio-opin 

laitoksella syksyllä 2005 ja 2006. Syksyllä 2007 muutimme kurssin lukuseminaarin muotoiseksi, johon 

sisältyi myös itsenäisesti laadittava harjoitustyö. Syksyllä 2009 pidin Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin 

laitoksella kandidaatintutkielmaseminaarin yleisen ja linjakohtaisen osan sekä toimin jatko-opiskelijoiden 

perehdyttämiskurssin vastuuopettajana. Lisäksi toimin laitoksen ja oppiaineen jatko-opiskelijavastaavana 

syksyn 2009 ja kevään 2010. Pidin keväällä 2010 neljä luentoa kvantitatiivisten menetelmien kurssilla 

Keväästä 2011 lähtien olen toiminut kurssin vastuuopettajana ja luennoitsijana. 

 

Suoritin keväällä 2010 kymmenen opintopisteen laajuisen yliopistopedagogiikka I -kurssin arvosanalla 

erinomainen. Lisäksi laadin kurssille tehdyn harjoitustyön pohjalta artikkelikäsikirjoituksen, jossa sovelsin 

konstruktiivisesti linjakkaan opetuksen mallia kvantitatiivisten menetelmien kurssiin. Muutin kurssin 

rakenteen laaditun suunnitelman mukaiseksi keväällä 2011. Artikkeli julkaistiin Politikka-lehdessä syksyllä 

2011 ja se on mukana yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön järjestämän 

yliopistopedagogiikka I -kurssin oppimismateriaalissa keväällä 2012. Olen ollut kirjoittajana kahdessa 

vaaleja käsittelevässä artikkelikokoelmassa, jotka on julkaistu WSOY:n oppimateriaalit-sarjassa. Olen myös 

laatinut europarlamenttivaalien äänestysaktiivisuutta käsittelevän artikkelin EU-aiheiseen oppikirjaan, joka 

julkaistaan vuonna 2014.  

 

Olen osana opetustani ohjannut lukuisia harjoitustöitä. Olen ollut ensimmäisenä tarkastajana neljässä pro 

gradu -tutkielmassa. Toimin tällä hetkellä VTM Laura Nurmisen kansalaisaloitetta käsittelevän 

väitöstutkimuksen toisena ohjaajana. Olen antanut opetusnäytteen Helsingin yliopistossa (tammikuu 2011) ja 

Turun yliopistossa (toukokuu 2012), joista ensimmäisen osana yleisen valtio-opin dosentuurihakemustani. 

Molemmissa minulla katsottiin olevan hyvä opetustaito. Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen 

professorin haussa keväällä 2012 yksi arvioitsijoista katsoi minulla olevan professorin tehtävään vaadittava 

pätevyys. Opetuskieleni ovat suomi ja englanti. 

 

Opetusfilosofia ja -etiikka 

  

Pyrin opetuksessani mahdollisimman pitkälle vietyyn vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa ja siirtämään 

opetuksen painopistettä siihen suuntaan, että opiskelijat toimisivat itse myös oppisisältöjen tuottajina. 
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Suunnittelen kurssini konstruktiivisesti linjakkaan opetuksen mallin mukaisesti niin, että sen eri osat 

tavoitteiden määrittelystä suoritusten arviointiin tukevat keskenään samaa tavoitetta.  

 

Opetuksen arviointi ja palaute opiskelijoilta  

 

Olen kerännyt yleisen valtiotieteellisen tiedekunnan käytännön mukaisesti jokaisen kurssin jälkeen 

systemaattisesti kurssipalautteen opiskelijoilta. Olen saanut pääosin myönteistä palautetta opetuksestani. 

Esimerkiksi kevään 2013 kvantitatiivisten menetelmien kurssilla, jolla vastasin luento-osuudesta, kurssin 
aihepiiriin kiinnostavuudesta annettujen arvioiden keskiarvo oli 2,8(1=erittäin kiinnostava, 5=ei lainkaan 

kiinnostava). Opiskelijat kokivat myönteisenä opettajan pyrkimyksen saada asiat opetettua selkeästi. 

 

Omat kehityssuunnitelmat 

 

Tavoitteenani on laajentaa opetusalueitani sitä mukaa kun tutkimukseni etenee. Olen myös valmis 

suorittamaan lisää yliopistopedagogiikan opintoja. 

 

4. Hallintotehtävät ja muu toiminta 
 

Olen ollut valtiotieteellisen tiedekunnan laatukäsikirjan valmistelun alatyöryhmän jäsen keväällä 2007 ja 

tutkimus- ja jatkokoulutustyöryhmän jäsen syksyllä 2009 ja keväällä 2010. Toimin vuosina 2003–2006 

valtiotieteellisen tiedekunnan promootiotoimikunnan jäsenenä ja olin mukana myös vuoden 2011 

promootiotoimikunnassa. Olen Helsingin yliopiston edustaja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston 

valtakunnallisessa neuvottelukunnassa 2014 alkavalla kaudella (päätöstä varsinaisista ja varajäsenistä ei vielä 

ole tehty). Lisäksi olen valtiotieteellisessä tiedekunnassa vuoden 2014 aloittaneen 

menetelmäosaamiskeskuksen ohjausryhmän jäsen. 

 

Toimin myös keväällä 2012 vastuuhenkilönä ”Yhdysvaltojen poliittinen tilanne ja vuoden 2012 

presidentinvaalit” -yleisöluentosarjassa, joka järjestettiin Valtiotieteellisen yhdistyksen sekä Helsingin 

yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan, Suomi–Amerikka yhdistysten liiton (SAYL) ja Historian ja 

yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) välisenä yhteistyönä. 

 

 

 


