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Erityisosaaminen ja vahvuudet 

     Innostavuuteen ja kannustavuuteen perustuva ohjaus- ja valmennusosaaminen,  
      monipuolinen koulutustausta ja työkokemus, hyvä aluetuntemus sekä työ- ja     
    harrastustoiminnan kautta hankitut laajat verkostot sekä vahva suunnittelu-,   

  koordinointi-, pedagoginen- ja Leader- hankeosaaminen. 

 

Koulutus 

2014 Ammatillisen opettajan pätevyys, yhteiskuntatieteelliset aineet. Oulun 
ammatillinen opettajakorkeakoulu  

2005- Jatko-opinto-oikeus, Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tdk 

2002 Hallintotieteiden maisteri 

 Vaasan yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Pääaineena sosiaali- ja 
terveyshallinto ja sivuaineina hallintotiede, erityispedagogiikka, gerontologia 
ja terveyskasvatus.  

1984 Hammashoitaja, Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitos 

1981 Laitoshuoltajan tutkinto, Kokkolan talouskoulu. 

1980 Ylioppilas. Vetelin lukio 

 

Täydennyskoulutus 

2018                     Johtoryhmävalmennus, Jyväskylän yliopisto 

2016     Esimiesvalmennus, Vaasan yo/Jyväskylän yo 
 
2008-2009     Innoventurer- Innovaatioympäristöjen kehittämisen ja johtamisen 

valmennusohjelma asiantuntijoille, 13 op. Helsingin yliopisto, Ruralia-    
instituuutti 

 
2004-2006     Johtamisen opinnot 37 op. Vaasan yliopisto.  

Työkokemus 

2010-           Koulutuspäällikkö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Tehtäväkokonaisuus 
sisältää Kauppatieteiden yksikön koulutuspäällikön, yksikön johtajan ja 
esimiehen tehtävät, mutta myös jatkuvaa osallistumista yksikön tarjoamien 
koulutus- ja kehittämispalveluiden käytännön suunnitteluun ja toteutukseen. 

 



2006-2010           Erikoissuunnittelija. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Työtehtävät sisälsivät 
yrityksille ja julkisorganisaatioille tarjottavan täydennyskoulutuksen ja 
kehittämispalveluiden itsenäistä suunnittelua, markkinointia ja toteuttamista. 
 

2005-2006    Tutkija. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tutkijan tehtävät tutkimuksessa  
                             Yhteiskunnallinen palvelutehtävä Jyväskylän yliopistossa 
 
2002-2005 Suunnittelija. Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus, Opetus- ja    

kasvatusalan- ja Yrityspalvelut -yksiköissä. Työtehtäviin sisältyi opetus-  
       ja kasvatusalan täydennyskoulutusten suunnittelu ja toteutus. 
 
1999-2002          Hammashoitaja. Tunkkarin terveydenhuollon kuntayhtymä. Hammashoitajan 
                             työtehtävät. Vakituinen työsuhde 1.7.1999 alkaen. 
 
1985-  Tunkkarin terveydenhuollon kuntayhtymässä yli kymmenen vuoden ajan eri        

hammashoitajan sijaisuuksia 1.9.1985 lähtien. Tälle aikavälille sijoittuu kaksi 
vuoden mittaista työttömyysjaksoa (1992-1993 ja 1994-1995), joiden aikana 
aloitin maisterintutkintoon johtaneet opinnot Keski-Pohjanmaan 
kesäyliopistossa ja Chydenius-instituutin avoimessa yliopistossa.  

1984-1985          Hammashoitaja. Erikoishammaslääkäri Marjaliisa Laineen vastaanotto Helsinki 

Kielitaito  

     Suomi  äidinkieli, erittäin hyvä 
     Englanti  hyvä 
     Ruotsi  asetuksen 245/1994 edellyttämä ruotsin kielen taitoa osoittava 

 koe suoritettu arvosanalla hyvä 
     Saksa            tyydyttävä 

Atk-taidot 

Tavallisimpien MS-ohjelmien (MS Excel, World, PowerPoint) hyvä käytännön 
osaaminen.  

Luottamustoimet / järjestötoiminta 

2010-2016      Kokkolan Kiri, puheenjohtaja 

2008-      Kokkola Kiri, johtokunnan jäsen, 2010 lähtien puheenjohtaja 

2001-2004      Vetelin kunta, Nuorisolautakunnan jäsen 

2000-2001 Veteli Pesiksen hallituksen jäsen  

1999-2001 Vetelin Naisvoimistelijoiden hallituksen jäsen 

2011-2012      Keski-Pohjanmaan Pesis ry, johtokunnan jäsen 

2013-      Keski-Pohjanmaan Pesis ry, varapuheenjohtaja 

2016-2017            Leader-rahoitteisen Poks - Pesis on kylän sydän -hankkeen projektipäällikön 

tehtävät sisältäen hankkeen suunnittelun, hakemisen, toteutuksen sekä 
taloushallinnon. 


