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Nimi Rusanen (os. Pääkkönen) Erja Aulikki

Syntymäaika ja –paikka 19.3.1958, Kuhmo, Suomi

Tutkinnot ja koulutus Kasvatustieteiden tohtori, Helsingin yliopisto, 23.1.1996.

Kasvatustieteiden lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 8.11.1994.

Kasvatustieteiden maisteri, Joensuun yliopisto, 9.4.1987, kasvatusalan hallin-
non, suunnittelun ja tutkimuksen koulutusohjelma (Kasvatustiede, sosiologia,
kansantaloustiede, psykologia).

Lastentarhanopettaja, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kajaanin
opettajankoulutuslaitos, 30.5.1979.

Ylioppilas, Kuhmon yhteislukio, 31.5.1977.

Kielitaito Suomi, ruotsi, englanti, saksa (yo), ranska (ei arvioitu).

Nykyinen työtehtävä Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto 1.8.1999 alkaen.

Aiempi työkokemus Kansainvälisten asioiden päällikkö/koordinaattori, Diakonia-ammattikorkea-
koulu, 1.8.1997 – 31.7.1999.

Apulaisprofessori (määräaikainen virkasuhde), Oulun yliopisto, 1.8.1997 –
31.7.1997.

Päätoiminen tuntiopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 1.8.1996 –
31.9.1997 ja 1.8.1994 – 31.7.1996.

Tp päätoiminen tuntiopettaja, Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulu-
tuskeskus, 1.8.1993 – 31.7.1994.

Ts. tutkija, Suomen Akatemia, Tieteen keskustoimikunta, 1992-1993 (5 kk).

Suunnittelija, Sosiaaliturvan Keskusliitto ry, 1.1.1990 – 23.4.1992.

Ts. tutkija, STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus,
1.7.1987 – 31.12.1989.
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Opinnäytetöiden ohjaus ja  tarkastus

YTM Satu Valkosen väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Television merki-
tys lasten arjessa esitarkastajana toimiminen (lausunto 1.3.2012).

YTM Satu Valkosen väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen Television merkitys
lasten arjessa vastaväittäjänä toimiminen Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja
kulttuuritieteiden yksikössä 24.8.2012 ja kirjallisen lausunnon antaminen
28.8.2012.

FM Anja Niirasen sosiaalipsykologian alaan kuuluvan lisensiaatintutkimuksen
tarkastajana toimiminen Kuopion yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsyko-
logian laitoksella 2008 - 2009. Yhteyshenkilö sosiaalipsykologian professori
Vilma Hänninen.

Opiskelija Kati Leivosen psykologia alaan kuuluvan pro-gradutyön ohjaaminen
ja arviointi Helsingin yliopistossa, 2006 - 2007. Yhteyshenkilö professori Liisa
Keltikangas-Järvinen.

KM Elise Lujalan varhaiskasvatuksen alaan kuuluvan lisensiaatintyön tarkasta-
jana toimiminen Oulun yliopiston varhaiskasvatusyksikössä helmikuussa 1999.

Kasvatustieteen alaan kuuluvien proseminaaritöiden ohjaaminen ja arviointi
(10 op) Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa vuosina 1999 - 2008 (arvi-
olta noin 120 työtä)

Kasvatustieteen alaan kuuluvan ”Lapsen emotionaalinen ja sosiaalinen kehitys
ja vuorovaikutukseen liittyvät häiriöt” -syventävien opintojen teemaryhmän
johtaminen Oulun yliopiston Kajaanin filiaalissa 1996 - 1998  lähiopetuksena ja
videovälitteisenä.

Kasvatustieteen alaan kuuluvan esi- ja alkuopetusta koskevan syventäviin ja li-
sensiaatin opintoihin kuuluvan projektiryhmän johtaminen Oulun yliopistossa
1996 – 1997.

Kasvatustieteen alaan aineopintoihin kuuluvien kandidaatintöiden arvioinnista
vastaaminen Oulun yliopistossa 1996 – 1997.

Opetusansiot ja –kokemus

Kasvatustieteen perus- ja aineopintoihin kuuluvaa opetuskokemusta 1.8.1999
alkaen Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Kehitetty verkkovälitteisiä
luentoja, tallenteita sekä rakennettu Moodle –sivuja opiskelijoiden itseohjau-
tuvaa oppimista tukeviksi. Arvioinnissa on otettu käyttöön Moodlen edistynyt
arviointimatriisi tavoitteena arvioinnin tarkkuuden ja oikeudenmukaisuuden
sekä oppimista ohjaavana palautteen lisääminen.

Opetusnäyte, Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kasvatustieteen lehtorin
virkaan 27.5.1999.
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Psykologian alaan kuuluva Vuorovaikutus, kiintymys ja lapsen kehitys –nimi-
nen kurssi (5 op), toteutettu osana Helsingin yliopiston psykologian laitoksen
persoonallisuus- ja kehityspsykologiakokonaisuutta vuosina 2005-2014.

Englanninkielisen opetuksen kehittämisestä vastaaminen Diakonia-ammatti-
korkeakoulussa 1997-1999, yhteensä 130 opintoviikkoa.

Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanin nimeämän esi- ja
alkuopetuksen opintojen uusia linjauksia määrittävän työryhmän jäsenyys
1997.

Telemaattisesti toteutetun opintokokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arvi-
ointi opintokokonaisuudessa ”Varhaiskasvatuksen tieteelliset ja filosofiset pe-
rusteet” Kajaanin ja Oulun lastentarhanopettajakoulutusten yhteisprojektina
1996-1997.

Harjoittelua koskevan kehittämisprojektin johtaminen Oulun yliopiston Kajaa-
nin lastentarhanopettajakoulutuksessa tavoitteena opetuksen, tutkimuksen ja
työelämän yhdistäminen 1996-1997. Projektissa olivat mukana kaikki lehtorit ja
opettajat ja runsaasti päiväkoteja.

Moniammatillisen koulutuksen kehittäminen Helsingin Diakoniaopistossa ne-
lihenkisessä opettajatiimissä 1994 - 1996. Sosiaalikasvattaja-, Kehitysvamma-
ohjaaja- ja sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmien integrointi, jota
myöhemmin hyödynnettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitel-
matyössä. Ks. Rusanen, E. 1995. ”MONAM” uudistaa Sosiaali- ja terveysalan pe-
rusopetusta. Ammattikasvatus 51/1, 13-15.

Muut opetukseen/arviointiin liittyvät ansiot

Suomen Akatemian lukiolaisille suunnatun tiedekilpailu Viksu arvioijana toi-
miminen 2007, tieteenalat psykologia ja kasvatustiede.

Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Erillisteokset (7 kpl, ks. julkaisuluettelo)

Artikkelit tieteellisissä ja ammatillisissa lehdissä, konferenssijulkaisuissa tai
erillisjulkaisuissa (11 kpl + julkaisuvalmis käsikirjoitus osana erillisteosta)

Sanomalehtiartikkelit (Mielipide/Debatt, 18 kpl)

Artikkeli ammattilehdissä (10 kpl)

Asiantuntijahaastattelut radiossa, televisiossa, sanomalehdissä ja
verkkomedioissa (37 kpl).

Projektit (6 kpl, joista tutkimusprojekteja 3)
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Valtakunnalliset, kunnalliset tai Helsingin yliopiston sisäiset asiantuntija-
luennot (27 kpl).

Kansainväliset konferenssit, joissa esitelmä (14 kpl).

Luottamustehtävät ja jäsenyydet

Johtokunnan jäsenyys, Helsingin yliopisto Avoin yliopisto, opetushenkilöstön
edustaja, 1.8.2014 – (valittu 4 vuodeksi)

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenyys vuodesta 2011.

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry:n jäsenyys vuodesta 2015.

Professoriliiton jäsenyys vuodesta 1996.

Muuta Lapset, s. 1979, s.1985

Lapsenlapset, s. 2013, s. 2015


