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Koulutus	  	  
•  VTM,	  sosiologia	  	  Helsingin	  yliopisto,	  1994	  
•  Helsingin	  yliopisto,	  Lahden	  tutkimus-‐	  ja	  koulutuskeskus,	  1994-‐	  1995	  
•  Liiketoimintalähtöinen	  HR:n	  kehiFäminen,	  Fintra	  Projects	  Oy,	  2007	  
•  CerNfied	  Coach	  Training,	  Johtamistaidon	  opisto,	  2010	  –	  2011	  
•  Associate	  CerNfied	  Coach,	  InternaNonal	  Coach	  FederaNon,	  2012	  
	  
Vahvuudet	  
•  Johtamisen	  ja	  urasuunniFelun	  coaching	  vuodesta	  2010	  	  	  
•  Johtajuuden	  kehiFäminen,	  osaamisen	  ja	  suorituksen	  johtaminen,	  
organisaaNoiden	  kehiFäminen	  	  v.	  2003	  alkaen	  

•  Strateginen	  suunniFelu	  ja	  projekNosaaminen,	  toteutus	  ja	  evaluoinN	  
•  Osallistavat	  menetelmät	  ja	  monikulFuuriset	  ryhmät	  
	  
Valmennus,	  fasilitoin3	  ja	  coaching	  	  
•  Oman	  työn	  johtamisen	  valmennus,	  pörssiyhNö,	  2014	  
•  Nuorten	  yriFäjien	  coaching,	  kaksi	  Nimicoaching	  –prosessia	  2013	  –	  2014	  
•  OpeFajaryhmän	  Nimicoaching	  	  10/2013-‐	  5/2014	  
•  Future	  Leadership	  Development	  Programme,	  kuudesta	  eri	  maasta	  17	  
globaalin	  osallistujan	  henkilökohtaisen	  kehiFymissuunnitelman	  coaching,	  
2012	  

•  UrasuunniFelu	  -‐coaching,	  14	  osallistujaa	  johtoryhmätasolta	  työntekijöihin,	  
2012	  

•  Johtavassa	  asemassa	  olevien	  ihmisten	  yksilöllisiä	  coaching	  prosesseja,	  2010	  
•  Johtamisen	  kehiFämisohjelmien	  uudelleen	  konseptoinN,	  YIT	  –	  HSEEE	  
2008-‐2009	  

•  Strategisten	  ja	  ammaNllisten	  osaamisten	  työstäminen	  fasilitoimalla,	  UM,	  
Evira,	  YIT,	  Halton	  	  2003	  -‐2012	  

•  Kansainvälisiä	  valmennus-‐	  ja	  fasilitoinNworkshoppeja	  yli	  10	  maassa,	  
teemoina	  	  strateginen	  suunniFelu,	  isot	  kehitysprojekNt,	  opetuksen	  ja	  
ammaNllisen	  opetuksen	  kehiFäminen,	  satoja	  osallistujia	  	  v.	  1995-‐2007   

	  

Työkokemus	  
Caleidocons	  Oy	  6/2013	  –	  	  
•  Partneri,	  ammaccoach,	  valmentaja	  

Virvo	  Oy	  	  2011	  –	  2012	  
•  Senior	  HR	  Advisor	  
•  Halton	  Group	  Oy	  1/2011	  –	  3/2012:	  	  HRD	  Manager,	  
johtoryhmän	  konsultoinN	  

YIT	  Oyj	  /	  Corporate	  Competence	  Centre	  2008	  -‐	  2009	  
•  HRD	  Manager	  

Elintarviketurvallisuusvirasto	  Evira	  2007	  (6	  kk)	  
•  Henkilöstön	  kehiFäjä	  

Itsenäinen	  konsulc	  2004	  –	  2006	  

Helsinki	  ConsulNng	  Group	  Oy	  /	  Ulkoasiainministeriö	  2003	  –	  
2004	  

•  Adviser,	  Professional	  Competence	  Development	  	  

FTP	  InternaNonal	  Oy	  1995	  –	  2002	  (yhdistyi	  Helsinki	  	  ConsulNng	  
Groupin	  kanssa	  v.	  2003)	  

•  Yksikönpäällikkö	  /	  ProjekNasiantunNja	  	  	  
•  Hallituksen	  jäsen	  1996-‐1999	  

Like	  Kustannus	  Oy	  1989	  -‐	  1994	  
•  Yksikön	  vetäjä,	  KäänneFy	  kaunokirjallisuus	  	  
•  Hallituksen	  jäsen	  1990-‐1994	  

Järjestöt,	  verkostot,	  luo>amustehtävät	  
InternaNonal	  Coach	  FederaNon,	  Finland,	  hallituksen	  jäsen	  
1/2014	  -‐	  	  
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