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KOULUTUS
Turun yliopisto 2016–
Valtiotieteiden tohtori
Väitöskirjassani ”Poliittisia eliittejä uusintamassa? Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n nuoriso- ja
opiskelijajärjestöt kansanedustajien rekrytoijina 1970–2015” tutkin poliittisten nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen roolia poliittisessa rekrytoitumisessa. Työtäni ohjaavat professori Johanna
Kantola ja johtaja Mari K. Niemi.
Lapin yliopisto 2011–2015
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Opiskelin pääaineenani valtio-oppia ja valmistuin kiitettävin arvosanoin neljässä vuodessa. Pro
gradu -tutkielmani hyväksyttiin arvosanalla eximia cum laude ja se valittiin tiedekunnan
ehdokkaaksi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n gradukilpailuun (1/2).
TYÖKOKEMUS
Suomen Kulttuurirahasto/Emil Aaltosen säätiö/Turun yliopistosäätiö 1.6.2016– (pl. 1.2–
31.3.2018)
Apurahatutkija
Tällä hetkellä työskentelen kokopäiväisenä väitöskirjatutkijana Turun yliopiston
Eduskuntatutkimuksen keskuksessa. Työni pääpaino on itsenäisessä akateemisessa
tutkimustyössä, jonka ohella olen aktiivisesti kirjoittanut ja esiintynyt erilaisilla foorumeilla.
”Ulkomailla tästä nousisi haloo”: Tutkimus populistipuolueiden rasismikohuista ja
journalistisista valinnoista (Helsingin Sanomain Säätiö) 1.4.–30.6.2017 ja 1.2.–31.3.2018
Projektitutkija
Päätehtäväni oli tehdä itsenäistä tutkimusta yhtenä hankkeen tutkijoista. Tutkimushankkeen
suomenkielinen pääteos oli Media ja populismi -kokoelmateos, jonka tekemiseen osallistuin sekä
kirjoittajana että toimitussihteerinä.
Vaalikampanjat merkityskamppailuna vallasta -tutkimushanke (Emil Aaltosen säätiö)
15.9.2015–31.3.2016
Projektitutkija

Olin mukana avustamassa hankkeen pääteoksen Kamppailu vallasta syntymistä. Tehtäviini
kuuluivat teosta varten tehtyjen kansanedustajahaastattelujen toteuttaminen (haastattelu &
litterointi), teoksen tietolaatikkojen laatiminen sekä vaalirahoitusaineiston kerääminen ja
analysoiminen teosta varten.
Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto 1.6.2015–14.9.2015
Korkeakouluharjoittelija
Avustin tutkimusyksikön henkilökuntaa tutkimuksessa ja muussa keskuksen toiminnassa.
Harjoittelun aikana aloitin oman itsenäinen rahanhakemisen jatko-opintojani varten.
Kilpisjärven poliittinen luonto -kirjahanke (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS)
1.10.2014–30.9.2015
Tutkimusavustaja
Maisteriopintovaiheessa olin mukana kirjahankkeessa, jossa toimin vertaisarvioidun
yhteisartikkelin kirjoittajana ja kokoelmateoksen toimitussihteerinä.
Useita työnantajia 2004–2012
Kausityöntekijä/myyjä
Ennen valmistumistani maisteriksi olen työskennellyt mm. seuraavissa paikoissa: Lapin
Safarit/Arctic Safaris, Rovaniemi (freelancer-työntekijä joulusesongin aikana vuosina 2004–2007),
Alakunnaksen autogrilli, Rovaniemi (osa-aikainen työntekijä lukio-opintojen ohella 1.7.–
16.3.2007), Rautakirja: R-kioski Koskikatu 20, Rovaniemi (tilapäinen, tarvittaessa töihin
kutsuttava 17.3.–31.5.2008, myyjien vuosilomittaja 1.6.–31.8.2008 ja vakituinen myyjä 1.9.2008–
19.7.2009), K-Supermarket Kauppatori, Rovaniemi (vakituinen myyjä & osa-aikainen myyjä
yliopisto-opintojen ohella 1.8.2009–27.10.2012).
MUU AMMATILLINEN AKTIIVISUUS
Turun Eurooppafoorumi 23.7.–1.9.2018
Tapahtumapaikkavastaava
Toimin Turun pääkirjaston studio-lavan tapahtumapaikkavastaavana sekä ennen tilaisuutta että
tilaisuuden aikana vastaten studiossa järjestettyjen paneelien käytännönjärjestelyistä. Olin
myös mukana Eduskuntatutkimuksen keskuksen 10 kirjoitusta Euroopasta -keskustelupapereiden
toimitustyössä.
Uutissuomalainen: Presidentinvaalikone 6.11.–19.12.2017
Vaalikonekonsultti
Konsultoin Uutissuomalaisen vaalikonetyöryhmää vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä
yhdessä kollegani Jenni Karimäen kanssa. Annoimme palautteen vaalikoneen kysymyksistä ja
ehdotimme omia lisäyksiämme sekä olimme määrittelemässä vaalikoneen pääjakolinjoja.
Vaalikone löytyy osoitteesta presidenttikone.fi.
Arkkipiispaehdokkaiden vaalitentti: ”Arvojohtajuus muuttuvassa yhteiskunnassa” 25.10.–
13.12.2017

Tilaisuuden järjestäjä & juontaja
Olin toteuttamassa (mm. suunnittelu ja markkinointi) ja juontamassa arkkipiispaehdokkaiden
vaalitenttiä, jonka toteuttivat yhteistyössä Eduskuntatutkimuksen keskus ja Center for the Study
of Christian Cultures (CSCC). Panelisteina toimivat kaikki arkkipiispanvaalin ehdokkaat. Paneeli
on katsottavissa Turun yliopiston Youtube-kanavalta.
Eduskuntatutkimuksen keskuksen Presidentinvaalit-luentosarja 1.9.–15.12.2017
Luentosarjan järjestäjä & haastattelija
Järjestin Eduskuntatutkimuksen keskuksen Presidentinvaalit-luentosarjan, jossa kaikki vuoden
2018 presidenttiehdokkaat pitivät asiantuntijaluennon itse valitsemastaan aiheesta. Tehtäviini
kuuluivat luentosarjan suunnittelu, yhteydenpito luennoitsijoihin ja mediaan, luentosarjan
markkinointi sekä luentojen avaaminen ja haastatteluvideoiden toteuttaminen yhdessä
ehdokkaiden kanssa. Luentosarjan Facebook-tapahtuma nostettiin useilla tapahtumasivustoilla
alueen parhaaksi tapahtumaksi. Luennot ja luentotallenteet sekä luentojen pohjalta tehdyt
minihaastattelut keräsivät yhteensä yli 16 000 katsojaa (18.12.2017 mennessä). Videot ovat
katsottavissa Eduskuntatutkimuksen keskuksen kotisivuilla.
SuomiAreena: ”Onko politiikka kiinnostunut nuorista?” 1.3.–11.7.2017
Paneelin järjestäjä
Toimin vastuuhenkilönä Eduskuntatutkimuksen keskuksen ja Eduskunnan Nuorten
kansanedustajien verkoston yhteispaneelissa. Vastasin paneelin järjestelyistä sekä paneelin
suunnittelusta ja käsikirjoittamisesta. Keskustelun panelisteina toimivat kuuden
eduskuntapuolueen nuoret kansanedustajat. Paneeli on katsottavissa MTV3:n Katsomossa.
Eduskuntatutkimuksen keskus (Turun yliopisto) 1.3.–31.8.2016, 1.2.–31.7.2017
Työnohjaus- ja opinnäytetyön arviointi
Suunnittelin ja ohjasin kahden ylioppilastasoisen harjoittelijan harjoittelujakson (á 6 kk) ja
arvioin pro gradu -tutkielman.
LUENNOT JA ESIINTYMISET
Luento ”Nuoret + politiikka = mahdollinen yhtälö” lukiolaisten politiikkatapahtumassa 18.3.2019,
Turun pääkirjasto, Turku.
Luentosarja Poliittisen osallistumisen muutos: ”Poliittinen rekrytoituminen & nuoret ja
maahanmuuttajat” 26.9.2018, Turun yliopisto, Turku
Media ja populismi -kirjakiertue 21.–23.5.2018, Päivälehden museo, Helsinki & Saaristobaari,
Turku
Maailman NNKY-päivän brunssi: ”Nuoret ja naiset – Politiikan ikuiset vähemmistöt?” 22.4.2018,
Hotelli Helga, Helsinki
Asiantuntijamoderaattori Kokoomusklubin monipuoluepaneelissa ”Nuorten poliittinen
osallistuminen” 7.3.2018, Ravintola Koulu, Turku
Juontaja Arkkipiispaehdokkaiden vaalitentissä: ”Arvojohtajuus muuttuvassa maailmassa”
13.12.2017, Turun yliopisto, Turku
Maakuntavaaliluentosarja: ”Maakuntavaalit ja poliittinen rekrytoituminen” 27.11.2017, Turun
suomenkielinen työväenopisto, Turku

Eduskuntatutkimuksen keskuksen 15-vuotis juhlaseminaari: ”Poliittiset nuorisojärjestöt ja
’hallitut sukupolvenvaihdokset” 25.11.2017, Turun yliopisto, Turku
Sukupuolentutkimuksen päivät: ”Renewing political elites?” 24.11.2017, Jyväskylän yliopisto,
Jyväskylä
”Makuvaalit – Pientä hienosääntöä maakuntavaaleihin” -raportin julkistamistilaisuus 23.11.2017,
Eduskunnan pikkuparlamentti, Helsinki
Luentojen avaaminen ja minihaastatteluvideoiden esiintyjä ”Presidentinvaalit-luentosarjassa”
23.10.–15.12.2017, Turun yliopisto, Turku
Political Studies Association (PSA) kansainvälinen konferenssi: “The Political Youth and Student
Organizations as Elite Recruiters” 12.4.2017, University of Glasgow, Skotlanti
Political Studies Association (PSA) kansainvälinen konferenssi: “Whose voices were heard, whose
crises discussed?” 12.4.2017, University of Glasgow, Skotlanti
SAADUT APURAHAT
Suomen Kulttuurirahasto: Eeva Rauhankallion rahasto (2018) Henkilökohtainen apuraha
väitöskirjatyöhön 24 000 euroa
Turun Yliopistosäätiö (2017) Henkilökohtainen apuraha väitöskirjatyöhön 10 152 euroa
Emil Aaltosen säätiö (2017) Väitöskirjatyö osana Vaalikampanjat merkityskamppailuna vallasta hanketta 12 600 euroa (apuraha myönnettiin tutkimushankkeelle 2014)
Suomen Kulttuurirahasto: Väinö Tannerin rahasto (2016) Henkilökohtainen apuraha
väitöskirjatyöhön 24 000 euroa
Turun Yliopistosäätiö (2016) Matka-apuraha tieteellistä konferenssia varten 600 euroa
TUNNUSTUKSET
Artikkelini ”Keiden ääni kuului, keiden ’kriisistä’ puhuttiin? Ylen journalistiset valinnat
turvapaikanhakijoita käsittelevissä ohjelmissa” (yhdessä Mari K. Niemen kanssa) valittiin Koneen
säätiön Vuoden tiedekynä 2019 -kilpailun lopulliselle ehdokaslistalle (1/14) yli 650 kirjoituksen
joukosta.
Pro gradu –tutkielmani oli Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ehdokas (1/2)
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n gradukilpailussa vuonna 2015.
MEDIASSA
Yle Mikkeli (12.4.2019) Eduskuntavaalien nurja puoli – kampanjat nielevät kymppitonneja,
pelissä voi olla omat ja lähipiirin rahat, jopa perintöeurot
Uutissuomalainen (10.4.2019) Omasta pussista 25 prosenttia vai 95 prosenttia? – Vaalirahoituksen
lähteissä on isoja eroja puolueittain (julkaista esim. Savon Sanomat)
Uutissuomalainen (7.4.2019) Eduskuntaan pääsyn kalleus kytkeytyy Suomen vaalijärjestelmään –
”Henkilön kyky kerätä rahaa korostuu”
Karjalainen (6.4.2019) Yhä harvempi suomalainen kuuluu enää puolueeseen – neljä
pohjoiskarjalaista kertoo, mistä saivat poliittisen kipinänsä
Keskisuomalainen (2.4.2019) Suomessa henkilöt ovat vaalien pääroolissa
Keskisuomalainen (26.3.2019) Tutkija: Ehdokkaat keräävät nyt somessa pienlahjoituksia
yksityishenkilöiltä, apuna mobiilimaksusovellukset

Keskisuomalainen (26.3.2019) Nuorten osuus vaaliehdokkaista on nyt pienempi kuin kertaakaan
aiemmin 2000-luvulla – Kolme nuorta ehdokasta Keski-Suomesta arvioi, mistä tämä johtuu.
(taustahaastattelu)
Ylen Radio Suomi (18.3–1.4.2019) Eduskuntavaalien 2019 puoluepäivät: Nuorisojärjestöjohtajien
haastattelut. (taustahaastattelu)
Yle (12.3.2019) Taustahaastattelu pienpuolueiden mahdollisuuksista saavuttaa edustajanpaikka
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
Uutissuomalainen (24.2.2019) ”Nähdäänkö eduskunnassa pian piraattipuolue tai
eläinoikeuspuolue? Tuskinpa vain, sillä pienpuolueiden tie parlamenttiin on kivinen” (julkaistu
mm. Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat)
Helsingin Sanomat (13.1.2019) ”Nuorisojärjestöjen odotetaan olevan ’sopivasti radikaaleja’, ja
siitä oikeusministeri Antti Häkkänen on oiva esimerkki”
Yle (17.11.2018) ”Kun kansanedustaja kaipaa avustajaa, hän soittaa nuorisojärjestön
puheenjohtajille – ’Broilerihautomoiksi’ pilkatuissa pumpuissa kasvaa edelleen seuraava
poliitikkosukupolvi”
Ylen tv-uutiset (17.11.2018) Uutisjuttu nuorisojärjestöjä käsittelevästä tutkimuksestani.
Nordicom (5.9.2018) ”Just published: new Nordicom Review article.” (uutisjuttu juuri
julkaistusta yhteisartikkelistamme)
MustRead (22.5.2018) ”Tutkijat kritisoivat maahanmuuttojulkisuuden yksipuolisuutta Ylessä –
perussuomalaiset saivat suhteettomasti näkyvyyttä”
Demokraatti (21.5.2018) ”Tutkimus: Perussuomalaiset sai puolueista eniten tilaa Ylen
maahanmuuttokeskusteluissa”
Helsingin Sanomat (9.4.2018) ”Tiina Ahva, 23, johtaa Suomen mitättömintä poliittista voimaa,
jonka linjauksista kukaan ei oikein tiedä – ja tällaisen muutoksen hän haluaa Suomessa”
Pohjalainen (5.3.2018) ”Maakuntavaalit voivat keskittää vallan pienelle eliittijoukolle: Montako
putkimiestä on nyt kansanedustajana?” (taustahaastattelu)
Uusi Suomi (28.1.2018) ”Toinen kierros vai ei? – Tutkijat: ”Kaikki ehdokkaat ovat kansanvallan
sankareita”
Hufvudstadsbladet (28.1.2018) ”Regntyngd slutspurt – i dag gäller det”
Hufvudstadsbladet (23.12.2017) ”Sauli Niinistö håller greppet – svårt för utmanarna att rubba
Sauli Niinistö”
Uutissuomalainen (20.12.2017) ”Muut samaa mieltä – vain kaksi karkaa erilleen
presidenttiehdokkaiden arvokartalla” (julkaistu mm. Etelä-Suomen Sanomat)
KIRJOITUKSET
Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut
Perälä, Annu (2018) Hallitsemattomia ”hallittuja sukupolvenvaihdoksia”: Poliittisten
nuorisojärjestöjen rooli poliittisessa rekrytoinnissa keskustassa, kokoomuksessa ja SDP:ssa 1970–
2015. Politiikka 60(3), 208–227. [Jufo2]
Perälä, Annu & Niemi, Mari K. (2018) Asylum Seekers Arrived, Elites Occupied the Air: Topics and
Interviewees in YLE’s Magazine Programmes during the ”Asylum-Seeker Crisis. Nordicom Review
39(2). [Jufo1]

Niemi, Mari K. & Perälä, Annu (2018) Keiden ääni kuului, keiden ”kriisistä” puhuttiin? Ylen
journalistiset valinnat turvapaikanhakijoita käsittelevissä ohjelmissa. Teoksessa Mari K. Niemi &
Topi Houni (toim.) Media ja populismi: Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere:
Vastapaino, 146–172. [Jufo2]
Niemi, Mari K. ja muut teoksen kirjoittajat (2018) Kuinka harjata populismia: Askelmerkkejä
toimittajille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Teoksessa Mari K. Niemi & Topi Houni (toim.)
Media ja populismi: Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 304–315. [Jufo2]
Nykänen, Tapio; Wallen, Henri & Perälä, Annu (2016) Kamppailu Käsivarren kansallispuistosta:
Toiveet, uskomukset ja mahdollisuudet kansallismaisemassa. Teoksessa Tapio Nykänen ja Leena
Valkeapää (toim.) Kilpisjärven poliittinen luonto. Helsinki: SKS, 310–340. [Jufo2]
Asiantuntijakirjoitukset
Perälä, Annu (3.4.2019) Nuoret, äänestäkää! Alio. Turun Sanomat.
Perälä, Annu (15.3.2018) Nuoret ehdokkaat alisuorittavat. Ajatuspaja Toivo.
Perälä, Annu (25.2.2019) Nuoret tarvitsevat rahaa menestyäkseen. Eduskuntatutkimuksen
keskuksen blogi.
Perälä, Annu (24.10.2018) Eduskuntaa odottaa nuorennusleikkaus. Politiikasta.fi.
Perälä, Annu (22.10.2018) Toimittajat käyttävät valtaa valitessaan haastateltavia. Alio. Turun
Sanomat.
Perälä, Annu (26.9.2018) Kuinka paljon valtaa äänestäjillä on eri Euroopan maissa?
Eduskuntatutkimuksen keskuksen blogi.
Perälä, Annu (5.9.2018) Sukupuolikiintiöt Suomeen? Politiikasta.fi.
Perälä, Annu (26.7.2018) Sinisten tulevaisuus on suurten puolueiden käsissä.
Eduskuntatutkimuksen keskuksen blogi.
Perälä, Annu (23.7.2018) Poliitikon ristiriitainen rooli. Alio. Turun Sanomat.
Perälä, Annu (8.3.2018) Kuntapoliitikoista asiantuntijoihin – maakuntavaalien neljä
ehdokastyyppiä. Ajatuspaja Toivo.
Karimäki, Jenni & Perälä, Annu (26.2.2018) Presidentinvaalien valitsijayhdistys ei ole oikotie
onneen. Politiikasta.fi.
Karimäki, Jenni & Perälä, Annu (26.1.2018) Presidentinvaalien voittajat ja häviäjät. Turun
yliopiston blogi.
Perälä, Annu (20.11.2017) Kaikki alkaa ehdokkuudesta. Politiikasta.fi.
Leino, Mikko & Perälä, Annu (2017) Ehdokasasettelu. Teoksessa Sini Ruohonen (toim.)
#Makuvaalit – Pientä hienosääntöä maakuntavaaleihin. Helsinki: Ajatuspaja Toivo.
Perälä, Annu (17.11.2017) Haastajat haastavat – vai haastavatko? Alio. Turun Sanomat.
Perälä, Annu (12.7.2017) Sinisen synkkä tulevaisuus. Alio. Turun Sanomat.
Perälä, Annu (16.6.2017) Onko politiikka kiinnostunut nuorista? Eduskuntatutkimuksen keskuksen
blogi.
Perälä, Annu & Leino, Mikko (1.4.2017) Maakuntavaaliuudistus uhkaa nuorten edustusta
politiikassa. Alio. Turun Sanomat.
Perälä, Annu (13.3.2017) Nuorisojärjestöjen jäsenkato heijastuu nuorten kuntavaaliehdokkaiden
määrään. Eduskuntatutkimuksen keskuksen blogi.
Perälä, Annu (10.3.2017) Kansanedustajien vaalirysä. Eduskuntatutkimuksen keskuksen blogi.

Perälä, Annu (2016) Itä-Suomen vaalipiiriuudistuksen vaikutukset eduskuntavaalien tulokseen.
Politiikka 58:1, 58–68.
Perälä, Annu (16.6.2015) Valiokunnat ja sukupuoli. Eduskuntatutkimuksen keskuksen blogi.
Pienkirjoitukset
Useita tietolaatikkoja. Teoksessa Erkka Railo, Mari K. Niemi, Ville Pitkänen & Sini Ruohonen
(2016) Kamppailu vallasta: Eduskuntavaalikampanjat 1945–2015. Jyväskylä: Docendo.

