EMILIA KORKEA-AHO
Akatemiatutkija
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Matkani tutkijana
Muutto Helsinkiin ja itsenäistymisen tarve.
Olin onnellinen, kun yliopisto-opinnot alkoivat.
”Ensimmäinen asia kun mietin näitä vuosia niin oli yllättäen varmaan se, kun kirjoitin ylioppilaaksi ja muutin Helsinkiin. Minulla oli hirveän vahva itsenäistymisen tarve ja muistan kuinka
onnellinen olin, kun yliopisto opinnot alkoi ja se ajatus, että voin monta vuotta opiskella yliopistossa.”
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Oikeustieteen maisterin ja tohtorin tutkinnot Helsingin yliopistossa.
Dosentuuri Helsingin yliopistossa.
Eurooppaoikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen apulaisprofessori ja akatemiatutkija
2018-2021.
Akatemian tutkijatohtorirahoitus 2013-2016.
Vierailevana tutkijana Maastrichtin yliopistossa, Euroopan Yliopistoinstituutissa (EUI),
Columbia Law Schoolissa ja University College Londonissa.
Lukuvuonna 2019-2020 vierailee Yalen yliopistossa.

Kansainvälinen leima
Alkavaa tutkijan uraa määritti vuonna 2004 Erasmus-vaihto Manchesterissa.
Sen jälkeen olen lähtenyt hirveän monta kertaa.
Lähteminen on aina tuonut uusia ajatuksia, ystäviä ja kokemuksia.
”Toinen josta sitten on tullut leimallisesti tutkijanuraani määrittävä piirre, on se että lähdin sitten
muutaman vuoden päästä Erasmus-vaihtoon Englantiin. Olin Manchesterissa kevään 2004. Sen
jälkeen olen lähtenyt hirveän monta kertaa ja olen saanut sitä kautta uusia ajatuksia, ystäviä ja
kokemuksia.”
Korkea-aho käsittelee tutkimuksissaan demokratiaa ja päätöksenteon avoimuutta tavalla,
jolla on vaikuttavuutta sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla.
Tutkimusavustajasta tutkijaksi
Toisen vuoden opiskelijana minusta tuli tutkimusavustaja.
Huomasin, että minulla on tutkijalle sopivia taitoja ja yliopisto veti puoleensa.
”Olin toisen vuoden opiskelija, kun minut värvättiin tutkimusavustajaksi. Toimin opinnot nelisen
vuotta sitten tutkimusavaustajana ja huomasin, että tämähän on ihan.. Ihmiset ansaitsee elantonsa tutkijoina ja tämähän vois olla ihan kivaa.”

Korkea-ahon oikeus- ja yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä yhdistävä tutkimustyö käsittelee
laajasti eurooppaoikeutta ja Euroopan Unionin hallintoa sekä päätöksentekoa.

Tutkijan työtä yksin ja yhdessä
Tutkijan työssä yhdistyy sopivalla tavalla itsenäinen työskentely ja ryhmätyö.
Tutkijan verkosto tukee ja luo läheisiä ystäviä.
”Kyllä tässä tutkijan hommassa on sopivasti työtä, jonka voi tehdä yksin ja sopivassa määrin
sitä jota voi tehdä ryhmässä, ja myös jakaa niitä ajatuksia. Vaikka projekti on minun niin koen,
että minulla on sellainen verkosto, joka tukee ja olen saanut hirveän läheisiä ystäviä, jotka toivon mukaan pysyvät matkassa.”
Akatemiatutkijan tehtävässä Korkea-aho tutkii EU:ssa toimivia lobbareita ja lobbaamisen oikeudellisia, poliittisia ja lainsäädännöllisiä puitteita.

Lobbaus tuli elämääni sattuman kautta
Välillä on pitänyt hakea omaa paikkaansa tutkijana, mutta nyt tuntuu, että kaikki on hyvin ja
olen innostunut.
”Eräässä seminaarissa siellä istui amerikkalainen professori yleisössä. Esityksen jälkeen hän
kysyi minulta, että sinä et ole maininnut sanaa lobbaus koko tämän esityksen aikana, vaikka
tämä on ihan selvästi lobbaukseen liittyvä tutkimus.”
”Nyt minusta tuntuu, että olen oikeassa paikassa ja minun on helpompi myös itse uskoa, että
tämä on sellainen asia, jota kannattaa tutkia. Just nyt tuntuu siltä, että kaikki on hyvin ja olen
kauhean innostunut.”
Korkea-aho on tuonut aktiivisesti tieteellistä näkökulmaa julkiseen keskusteluun. Hän on
muun muassa tuottanut valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeena kansainvälisen vertailun lobbausrekistereistä, kirjoittanut aiheesta blogeja ja hänet on pyydetty asiantuntijaksi
eduskunnan parlamentaariseen työryhmään vuonna 2019.
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