



Koulutus	 Kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto – arvioitu valmistumisaika maaliskuu 2022 
Viimeistelen parhaillaan taloustieteen graduani ja tavoitteenani on valmistua 
kauppatieteiden maisteriksi Aalto-yliopistosta maaliskuussa 2022. Graduni on kuvailevaa 
tutkimusta vuoden 2011 takuueläkeuudistuksen vaikutuksista. Sivuaineenani olen 
opiskellut rahoitusta.


	 Valtiotieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto – 2009–2013 
Pääaineenani opiskelin taloustiedettä, sivuainekokonaisuuksina tilastotiedettä ja 
matematiikkaa. Muita opintoja minulla on rahoituksesta sekä talous- ja sosiaalihistoriasta.


Työkokemus 

02/2022– Tutkija, Työn ja talouden tutkimus LABORE 
Olen tutkimustiimin jäsen, joka selvittää kuinka vuonna 2011 voimaantulleen 
takuueläkeuudistuksen aiheutama tulonlisäys on vaikuttanut eläköitymiseen sekä 
terveyteen ja kuolleisuuteen Suomessa. Kirjoitamme aiheesta akateemisen paperin 
Laboren johtavien tutkijoiden Ohto Kannisen ja Petri Böckermanin kanssa. 


03/2020–01/2022 Talouspoliittinen asiantuntija, Ammattiliitto Pro 
Tehtäviini kuului muun muassa talouspoliittisten katsausten tekeminen ja talouspolitiikan 
seuranta. Olen erityisen paljon analysoinut koronan vaikutuksia Suomeen kansantalouteen 
ja eri aloihin. 


04/2015–04/2019	 Kansanedustaja, Suomen eduskunta 
	 Toimin neljä vuotta eduskunnan arvostetuimpiin kuuluvassa valtiovarainvaliokunnassa. 

Kaksi viimeistä vuotta olin vihreiden valiokuntavastaava. Valtiovarainvaliokunnassa olen 
toiminut eri aikoina verojaostossa, työ- ja elinkeinojaostossa, liikennejaostossa, kunta- ja 
terveysjaostossa sekä asunto- ja ympäristöjaostossa. Verojaostossa käsitellään verolait eli 
tunnen laajasti verotukseen liittyvät kysymykset.


10/2014–12/2014	 Projektiekonomisti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

	 Työskentelin SAK:n ekonomistitiimin projektiekonomistina. Arvioin työmarkkinaosapuolten 

yhteisesti sovittujen ratkaisujen roolia suomalaisessa talouspolitiikassa. 
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Yanar 
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06/2013–09/2014	 Tutkimusavustaja, Palkansaajien tutkimuslaitos 
	 Palkansaaj ien tutkimuslai toksel la työskentel in palkkojen par issa. Tutkin 

työvoimakustannusten ja käytettävissä olevien tulojen vaihteluja EU-alueella eurokriisin 
aikana. Julkaisimme vertailusta raportin ”Suomalaiset palkat EU-vertailussa” Mari 
Kangasniemen ja Pekka Sauramon kanssa.


06/2012–08/2012	 Korkeakouluharjoittelija, työ- ja elinkeinoministeriön aluekehitysosasto

	 Tutkin työttömyyden ja paperiteollisuuden irtisanomisten aiheuttamia taloudellisia 

kustannuksia julkiselle sektorille Kymenlaaksossa vuosina 2007–2011. Tein samasta 
aiheesta sittemmin myös taloustieteen kandidaattityöni yliopistossa. 


06/2011–08/2011 Suunnittelija, Helsingin kaupungin työllisyystiimi 
	 Tein kustannuslaskelmia useista Helsingin kaupungin työvoimapoliittisista toimeenpiteistä. 

Perehdyin työssäni laajasti kaupungin työvoimapoliittisiin toimeenpiteisiin, työ- ja 
elinkeinohallinnon toimintaan sekä sosiaaliturvajärjestelmään. 


Sivutoimiset luottamustoimet	 


04/2017– Kaupunginvaltuutettu, Helsingin kaupunginvaltuusto 
Kaupunginvaltuusto on Helsingin ylin päättävä elin, jonka jäsenet valitaan 
kunnall isvaaleissa. Toimin toista kautta kaupunginvaltuutettuna. Kuluvalla 
va l tuustokaudel la to imin kasvatus- ja koulutus lautakunnassa v ihre iden 
lautakuntavastaavana ja vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtajana.


05/2019–07/2021 Kaupunginhallituksen jäsen, Helsingin kaupunginvaltuusto 
Olen toiminut kaupunginhallituksessa ensin varajäsenenä ja toukokuusta 2019 lähtien 
varsinaisena jäsenenä. Kaupunginhallitus johtaa Helsingin toimintaa, hallintoa ja taloutta.


05/2019–07/2021 Varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
Elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja 
työllisyyspolitiikkaa. Ennen varapuheenjohtajuuttani toimin jäsenenä vuodesta 2017.  
 

01/2019–12/2020 Hallituksen puheenjohtaja, Loisto Setlementti 
Loisto Setlementti tekee todella arvokasta sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. 
Järjestö tukee muun muassa lasten ja nuorten sosiaalista vahvistamista ja 
elämänhallintaa. Nuorisotyöhön liittyy esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyä ja korjaavaa 
sosiaalista työtä.


01/2018–12/2019 Suomen UN Women ry:n hallituksen jäsen 
	 YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen oikeuksien 

puolesta puhuja. UN Women tavoittelee maailmaa, jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset 
oikeudet ja mahdollisuudet. 


06/2015–06/2019 Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäsen 
01/2015–12/2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja 



Kansainvälinen työ ja tunnustukset  

06/2015–04/2019 Suomen johtoryhmän jäsen, Parlamenttien välinen liitto IPU 
Edustin Suomea parlamenttien välisen liiton kokouksissa. Tapaamisten kautta tutustuin 
laajasti kansanedustajiin ympäri maailmaa ja pääsin syventymään kansainvälisen politiikan 
kysymyksiin.


06/2015–05/2019 Jäsen, Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta


2017 ja 2019	 Obama Foundationin kokoukset 

	 Minut on kutsuttu Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman järjestämiin nuorten 

vaikuttajien kokouksiin Berliiniin keväällä 2019 ja Chicagoon syksyllä 2017. Niissä olen 
tavannut Obaman henkilökohtaisesti sekä useita kansainvälisiä vaikuttajia. 

2017	 Valinta Forbes 30 under 30 -listaukseen (https://www.forbes.com/profile/ozan-yanar/) 


2017	 Valinta Friends of European European Young Leaders -verkostoon	 


2016	 Valinta Politico28-listaukseen Eurooppaan vaikuttavista henkilöistä:

	 https://www.politico.eu/list/politico-28/ozan-yanar/ 




Kurssit Maanpuolustuskurssi – 2017 
Sitran talouskurssin opintoihin osallistuminen – 2017 

Kielitaito	 Suomi: erinomainen, Englanti: erinomainen, Turkki: äidinkieli


Ohjelmistot	 Toimisto-ohjelmistopaketit:

	 Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Outlook): 

	 Erittäin hyvät taidot

	 

	 Taloustieteilijöiden käyttämät ohjelmat: 
	 STATA: 	 Erittäin hyvät taidot

	 R: 	 Hyvät taidot
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