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TUTKINNOT JA OPPIARVOT 

 

FT Itä-Suomen yliopisto, lainsäädäntötutkimus, väitöskirja saanut väittelyluvan, 

väitöspäivä 17.9.2021, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, 

oikeustieteiden laitos 

 

YTM Itä-Suomen yliopisto, kansantaloustiede, Joensuussa 23.6.2014, Yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunta (yhkatdk@uef.fi, +358 294 45 1111) 

 

Ylioppilas Joensuun Niinivaaran lukio, kevät 2005 

 

 

KIELITAITO 

 

Suomi: Äidinkieli 

Englanti: Erinomainen 

Ruotsi: Tyydyttävä 

 

 

NYKYINEN TYÖTEHTÄVÄ 

 

Työtehtävä: Yliopisto-opettaja 

Työsuhteen kesto: 1.2.2017 – 31.12.2021 

Työnantaja: Itä-Suomen yliopisto 

Toimipaikka: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos 

Työtehtävät: Tutkimus- ja opetustehtävät sekä oikeustieteiden laitoksen työhyvinvoinnin 

yhteyshenkilö. 

 

 

AIKAISEMPI TYÖKOKEMUS 

 

Nuoremman tutkijan ja projektitutkijan tehtävät Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella 

1.5.2014 alkaen. Työtehtävät koostuneet pääasiassa eri tutkimushankkeisiin osallistumisesta. 
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TUTKIMUSHANKKEET 

 

Tietohallinnon oikeudellinen muutostuki, 2014–2015 

 

Valtiovarainministeriön rahoittamassa hankkeessa tutkittiin tietohallintoa ja ICT-palveluita koskevan 

lainsäädännön, oikeuskäytännön ja laillisuusvalvontaratkaisujen vaikutuksia sekä lainsäädännön 

muutostarpeita kuntaliitoksissa. 

 

Young-Debts, 2015–2016 

 

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tutkittiin pikavippeihin liittyvien 

lainsäädäntömuutosten vaikutuksia sekä pikavippi -toimialaan kohdistuvan valvonnan toimivuutta. 

 

Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä, 2016–2017 

 

Suomen Kuntaliiton ARTTU2 -tutkimusohjelmaan kuuluneessa hankkeessa tutkittiin 

kuntastrategioita digitalisaation näkökulmasta. Hankkeen perusteella laadittiin mm. suosituksia 

kuntastrategioiden laatimiseen ja digitalisaatiotavoitteiden mittaamiseen. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön lainvalmistelun kehittämishanke, 2018 

 

Hankkeessa selvitettiin liikenne- ja viestintäministeriön lainvalmistelun kehittämismahdollisuuksia 

mm. vaihtoehtoisten sääntelykeinojen käytön näkökulmasta. 

 

Lainsäädännön arviointineuvoston toiminnan vaikuttavuuden arviointi, 2018 

 

Hankkeessa tuotettiin tietoa lainsäädännön arviointineuvoston toiminnasta ja arvioitiin, kuinka 

arviointineuvoston toimintaa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. 

 

Nuohousuudistuksen vaikutukset nuohousvelvoitteen toteutumiseen sekä nuohouspalvelujen 

tarjontaan ja hintaan, 2021 

 

Sisäministeriön rahoittamassa hankkeessa arvioidaan nuohous -toimialan kilpailun vapauttamisen 

vaikutuksia. 

 

Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN), 2021 

 

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tutkitaan mm. tietoon perustuvan päätöksenteon 

merkitystä lainsäädäntöprosesseissa. 

 

Kuntaitsehallintohanke – Valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu kunnallisen itsehallinnon 

laajuudesta 

 

Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa tutkitaan kunnallisen itsehallinnon reunaehtoja 

ja kuntien eriytymiskehitystä. 
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Lainvalmisteluprosessin laatuindikaattorit 

 

Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa selvitetään indikaattoreita, joiden avulla 

lainvalmisteluprosessin laatua voidaan arvioida sekä arvioidaan lainvalmistelun laatua näiden 

indikaattoreiden perusteella. 

 

 

TUTKIMUSTYÖN OHJAUS 

 

Noin 10–15 ohjattua pro gradu -tutkielmaa. 

 

 

OPETUSTEHTÄVÄT 

 

Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos 

 

Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos 

 

Kandidaatin tutkielman seminaari, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos 

 

Lainsäädäntötutkimuksen perusteet, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos 

 

Oikeustaloustiede, Lapin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta (tuntiopettaja) 

 

Oikeustaloustieteen perusteet, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos 

 

Pro gradu -tutkielman seminaari, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos 

 

Sääntelyteoria, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos 

 

Yleinen metodiseminaari, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos 

 

 

JULKAISUT 

 

Linkki julkaisuluetteloon: https://uefconnect.uef.fi/wp-content/uploads/2021/09/Julkaisuluettelo-

10.9.2021.pdf  

 

 

MUUT KESKEISET AKATEEMISET ANSIOT 

 

Tieteellisten julkaisujen arviointitehtävät 

 

Social Indicators Research 2021 

 

 

 

https://uefconnect.uef.fi/wp-content/uploads/2021/09/Julkaisuluettelo-10.9.2021.pdf
https://uefconnect.uef.fi/wp-content/uploads/2021/09/Julkaisuluettelo-10.9.2021.pdf
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Tieteellisten konferenssien järjestäminen 

 

Empiirisen oikeustutkimuksen tutkijatapaaminen. Itä-Suomen yliopisto 2019 ja 2021. Yhdessä YTT 

Outi Ratamäen kanssa. 

 

 

TUTKIMUSTYÖN TIETEELLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 

 

Asiantuntijana mediassa 

 

Useiden haastattelujen antaminen mm. kuntaliitosten vaikutuksista ja kuntataloudesta radioon ja 

sanomalehtiin. 

 

Asiantuntijaesitelmät 

 

Esitelmiä mm. valtiovarainministeriössä liittyen kuntaliitosten vaikutuksiin sekä kuntatalouteen. 

Lisäksi asiantuntijana toimiminen liittyen Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitokseen. 

 

Tieteelliset esitelmät 

 

Useita alustuksia kotimaisissa tieteellisissä seminaareissa ja konferensseissa. Kansainvälisistä 

konferensseista alustus Montréalin ”International Conference on Public Policy” -konferenssissa 26.–

28.6.2019. 

 

 

YHTEISKUNNALLISET ANSIOT 

 

Sotilasarvo: Vänrikki, jääkärikomppanian päällikön koulutus 


