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ESITTELYNI
Olen laajan ympäristö- ja luonnonvara- sekä riskienhallinnan alan kokemuksen omaava yksityisen ja julkisen
sektorin asiantuntija Helsingistä. Koulutukseltani olen filosofian tohtori lainsäädäntötutkimuksen alalta, sekä
geologi ja hallintotieteiden lisensiaatti.
Minulla on mittava konsultoinnin ja projektijohtamisen kokemus. Intohimoni on liiketoiminnan kehittäminen
ja poikkialainen yhteistyö uusien ideoiden synnyttämiseksi ja käyttöön ottamiseksi. Olen harjaantunut
tekemään tuotekehitystä eri alojen osaajien kanssa asiakkaan tarpeiden parhaaksi toteuttamiseksi.
Kokemukseni liiketoiminnan ja tuloksen tekemisestä on vahvaa. Olen toiminut Gaia Group Oy:n konsulttina
2001-2004 ja liiketoimintajohtajana sekä vähemmistöosakkaana ja johtoryhmän jäsenenä 2005-2009.
Perustin Gaian Kouvolan toimiston ja toimin sen johtajana vuosina 2005-2009. Vuosina 2007-2009 rakensin
Gaialle vientitoiminnan konseptin yhdessä kiinalaisen yhteistyökumppanin kanssa. Vedin Finnpartnershiphankkeen, jonka tuloksena syntyi suomalais-kiinalainen yhteisyritys. Saimme muun muassa rahoitukseen
yhden Suomen laajimmista CDM (päästökauppa) –hankkeista Kiinaan.
Suomen Unkarin kulttuurin, tieteen ja talouden keskuksen Finnagoran johtajana 2010-2011 otin erityiseksi
teemaksi suomalaisen puuosaamisen viennin edistämisen. Osana tätä toteutui muun muassa suomalaisten
design-pk-yritysten vientiverkottumis-projekti Unkariin. Toimin Budapestissa tiiviissä yhteistyössä Suomalaisunkarilaisen Kauppakillan kanssa ja päätoimitin ensimmäisen suomalaista yritystoimintaa Unkarissa
esittelevän julkaisun Finnish Business in Hungary vuonna 2011.
Vuosina 2013-2016 tein Etelä-Suomen maakunnan liittojen kanssa liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön
kehittämistä suomalaisen vesi- ja kiviainesbisneksen kasvattamiseksi. Tuloksena syntyi projektikehitystä
hankkeen 150 000 euron budjetin vastineeksi yli 1,5 miljoonan euron arvosta sekä perustettiin
valtioneuvoston kärkihankkeena Rakentamisen ja kiviaineshuollon kokeiluhanke.
Työotteeni on aktiivinen ja aktivoiva. Esiinnyn sujuvasti suomen, ruotsin ja englannin kielellä enkä pelkää
haastaviakaan tilanteita. Minulla on erinomaiset yhteiskunnalliset verkostot ja valmius
sidosryhmäverkostojen rakentamiseen ja ylläpitoon monialaisesti. Matkustusvalmiuteni on erinomainen.
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TYÖKOKEMUS
11/2016 1/2015 – 2/2016
03/2013 – 12/2014
10/2012 – 3/2013
08/2012 – 08/2015
03/2012 – 09/2012
09/2011 – 12/2011
01/2010 – 04/2011
01/2005 – 12/2009
09/2001– 12/2004
1998 – 2001
1996 - 1997
1993 – 1994
1992 – 1993
1991

Project Manager/Asian programs, Kymenlaakson liitto
Projektipäällikkö, Resurssitehokas kiviaineshuolto –hanke, Hämeen liitto
Hankekoordinaattori, VEDET-hanke, Uudenmaan liitto
Konsultti, Eero Paloheimo Ecocity Oy
Projektin aikainen arvioitsija CRISMA –hankkeessa, Pelastusopisto (freelancer)
Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
Tutkija, Vaasan yliopisto
Johtaja, Finnagora sekä Suomen edustuston kulttuuriattasea, Budapest
Liiketoimintajohtaja, riskienhallinta Gaia Consulting Oy
Tutkija, projektipäällikkö Gaia Group Oy
Vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus
Tutkija, Suomen ympäristökeskus
Tutkija, Geologian laitos
Projektityöntekijä, Kymen Vesi- ja ympäristöpiiri
Vieraileva tutkija, Kaarlen yliopisto, Praha.

KOULUTUS
2016

Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos.
Filosofian tohtori, lainsäädäntötutkimus.

2012

Vaasan yliopisto, hallintotieteen tiedekunta, julkisjohtamisen laitos.
Hallintotieteiden lisensiaatti, pääaineena julkisjohtaminen.

1991

Helsingin yliopisto
Filosofian maisteri, geologia ja mineralogia. Sisältää virkamieheltä vaadittavan
ruotsin kielen taidon tutkinnon.

1992

Tampereen yliopiston opetusjaosto
Hallintonotaari, pääaineena julkisoikeus.

2011

Aalto/Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus
TAIVEX-vientivalmennusohjelma 2010-2011, 25 op.

