Curriculum Vitae
Maria Ohisalo

KOULUTUS______________________________________________________________________________________
20122005-2011
2010 syksy
2005-2009
2007-2008
2004-2005
2001-2004

Tohtorikoulutettava / Yhteiskuntatieteiden tohtori / Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden
ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos / Sosiologia
Valtiotieteiden maisteri / Helsingin yliopisto / Valtiotieteellinen tiedekunta /
Sosiaalitieteiden laitos / Sosiaalipolitiikka / Pro gradu -tutkielma EU:n sosiaalipolitiikasta: Arvosana: Magna
Vaihto-oppilas / Université Paris Descartes, Ranska / Faculté de sciences humaines et sociales
– Sorbonne / Sosiologia
Valtiotieteiden kandidaatti / Helsingin yliopisto / Valtiotieteellinen tiedekunta /
Yhteiskuntapolitiikan laitos / Sosiaalipolitiikka / Sivuaineina valtio-oppi ja sosiologia
Vaihto-oppilas / Uppsalan yliopisto / Valtiotieteellinen tiedekunta / Valtio-oppi, EU-oikeus
Avoin yliopisto/ Sosiaalipolitiikka
Ylioppilas / Mäkelänrinteen urheilulukio / Yleisarvosana: Eximia

TYÖKOKEMUS__________________________________________________________________________________
4.2013
9.20113.2013
5.-8.2011
5., 6., 8.2010
9.-12.2009
3.-6.2009
5.-8.2007
5.-8.2008
2002-2009
2008-2010
1998-2002

Tutkijana ja jatko-opiskelijana Itä-Suomen yliopistossa. Kansallinen ruoka-apututkimus
Tutkijana Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa toimivassa pääkaupunkiseudun
sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa. Arviointitutkimus & ruoka-apututkimus
Tutkimusapulaisena pitkäaikaisasunnottomuuteen liittyvässä kehittämishankkeessa Soccassa
Korkeakouluharjoittelijana oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikössä
Korkeakouluharjoittelijana ja toimistovirkailijana Suomen Tukholman suurlähetystössä
Korkeakouluharjoittelijana tekemässä Helsingin Vihreiden eurovaalikampanjaa
Suunnittelijana vuonna 2008 ja harjoittelijana edellisenä vuonna sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito
Oy:ssä Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueella
Hok-Elanto Liiketoiminta Oy. Toimin opiskelujen ohessa päivittäistavarakaupassa myyjän, kassavastaavan
ja vuorovastaavan tehtävissä
S-P Works Oy, promoottori. Myynninedistämistöitä festivaaleilla ja risteilyaluksilla Suomen ja Ruotsin välillä
Lönnberg Painot Oy / Mainos ja Etiketti. Sitomotyöntekijä/jälkikäsittelijä (loma-aikoina)

KIELITAITO_____________________________________________________________________________________
Suomi
Englanti
Ruotsi
Ranska

äidinkieli
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
kiitettävä suullinen ja kirjallinen taito
kohtalainen suullinen ja kirjallinen taito

LUOTTAMUSTOIMET_____________________________________________________________________________
201320132012
2012
2012
2011-2012
2011
2011
2010-2011
2009-2010
2009
2009
2008
2007-2009
2007-2012
2007
2007

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn puheenjohtaja
Helsingin kaupunginvaltuuston varakaupunginvaltuutettu & nuorisolautakunnan jäsen
Ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta pohtineen nuorten työryhmän puheenjohtaja
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn hallituksen jäsen & kansainvälisten asioiden vastaava
Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton hallituksen & yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän jäsen
Demokratiatyöryhmän jäsen, Federation of Young European Greens (FYEG)
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kansainvälisten asioiden työryhmän puheenjohtaja
Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
Vihreän liiton sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelmatyöryhmän jäsen
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) valtuuskunnan jäsen
Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallituksen jäsen
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Vihreät (HyVi) hallituksen jäsen ja kampanja- ja alumnivastaava
Uppsalan suomalaiset opiskelijat (UPSO) ry:n varapuheenjohtaja
Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen johtoryhmän varajäsen
Vaalilautakunnan varapuheenjohtaja, jäsen, vaalitoimitsija (mm. äänten tarkastuslaskija) ja
ennakkoäänestysvirkailija eduskunta- ja kunnallisvaaleissa (Helsingissä ja Uudellamaalla)
Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö Stigman hallituksen jäsen sekä
työelämä- ja yrityssuhdevastaava
Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestölehden toimituskunnan jäsen

