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LYHYESTI

Minulla on yli 10 vuotta johtamiskokemusta. Työurastani yli 10 vuotta olen
ollut teknologiayritysten ja 8 vuotta julkisen rahaston palveluksessa.
Nykyisen työnantajani palveluksessa olen vastannut organisaatiomme
strategiasta, tutkimuksesta ja ennakoinnista, sekä useamman toiminnon
uudelleensuuntaamisesta ja –organisoinnista budjetti- ja esimiesvastuulla.
Työssäni olen perehtynyt syvällisesti teknologian ja yhteiskuntien
tulevaisuuden kehitysnäkymiin. Minulla on kokemusta usean organisaation
strategisen johtamisjärjestelmän rakentamisesta ja käyttöönotosta, kattaen
näkökulmat markkinatiedon analysoinnista strategian luomiseen,
toimeenpanoon ja seurantaan, sisältäen rajapinnat talous- ja
henkilöstöhallintoon.
Luonteeltani olen analyyttinen, kunnianhimoinen ja tavoiteorientoitunut.
Minua motivoi mahdollisuus rakentaa ja johtaa tiimejä. Tulevaisuus,
yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja organisaatiokulttuurien kehitys ovat
kiinnostuksen kohteitani.

TYÖKOKEMUS

Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
05/2011 –

Johtaja, Ennakointi ja Strategia
• Vastuu organisaation strategiasta ja
strategisesta johtamisjärjestelmästä, mukaan
lukien hallituksen strategiatyöskentely
• Vastuu Sitran ulkoisesta vaikuttavuustyöstä
ennakoinnin ja tutkimuksen osalta,
sisällöllisinä painopisteinä mm. megatrendit,
pohjoismaisen mallin tulevaisuus, valtion
strateginen johtaminen, liiketoimintaekosysteemit, työelämän murros sekä
kiertotalous
• Toimintojen uudistaminen ja
uudelleenorganisointi, esimies- ja
budjettivastuu

08/2009 – 05/2011

Neuvonantaja, johtava asiantuntija
• Vastasin Sitran strategian sekä
johtamisjärjestelmän kehittämisestä, sisältäen
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisen
ja seurannan sekä hallitusraportoinnin

Nokia Oyj
01/2008 – 08/2009

Vice President
• Vastasin Nokian Entry –kategoriasta
myyntiorganisaatiossa, kattaen kaikki
alimpien hintaluokkien matkapuhelimet
globaalisti
• Kategorian strategian luominen, globaalin
organisaation rakentaminen ja operatiivinen
johtaminen. Yli 10 tuotteen ja palvelun
julkaisu ja markkinoillevienti globaalisti,
painottuen kehittyville markkinoille

04/2006 – 01/2008

Director
• Nokian toimitusjohtajan operatiivisen
johtamisen tukitehtävät, sisältäen
hallitusraportoinnin sekä
sidosryhmäyhteistyön tuen

01/2005 – 04/2006

Director

• Mobile Phones –liiketoimintaryhmän
strategiakehityksestä vastaavan tiimin
esimies, yhtiötason prosessiuudistusvastuita

11/2002 – 01/2005

Manager
• Strategy and Business Intelligence –tiimin
esimies, vastuussa CDMAliiketoimintayksikön strategiasta ja sen
seurannasta, sijaintipaikkana San Diego, USA

01/2001 – 11/2002

Manager
• Projektipäällikkö useissa yhtiö- ja
liiketoimintadivisioonatasoisissa
strategiaprojekteissa, sekä
yritysostoanalyyseissä, joissa kohdeyritysten
arvo jopa miljardi dollaria

06/2000 – 01/2001

Trainee, Business Intelligence

Osa-aikaiset ja kesätyöt opiskeluaikana:
09/1999 – 06/2000 Teknillinen korkeakoulu, Systeemianalyysin
laboratorio
05/1997 – 09/1999 Siemens Oy, Information and Communication
Networks

KOULUTUS

218. Valtakunnallinen maanpuolutuskurssi
Boardman Omistajuus ja hallitustyöskentely –valmennus, kurssi nro
21, 2014
Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus, kurssi nro 1,
2013
Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, 2001
Teknillisen fysiikan koulutusohjelma, pääaineena sovelletun matematiikan

alainen systeemi- ja operaatiotutkimus, sivuaineena yritysstrategia ja
kansainvälinen liiketoiminta

Vuoksenniskan lukio 1995

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallitus, jäsen
•
•

1/2016 alkaen
pj. Laura Raitio

Kokeilutoiminnan
asiantuntijajäsen
•
•

parlamentaarinen

neuvottelukunta,

pysyvä

Tehtävänä on edesauttaa kokeilukulttuurin syntymistä Suomessa ja
edistää kokeilutoiminnan toteuttamista.
pj. kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Kansallinen ennakointiluotsi, jäsen
•
•

Tehtävänä johtaa, koordinoida ja tehdä näkyväksi kansallista
ennakointitoimintaa.
pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki

Osaamisen tulevaisuuspaneeli, jäsen
•

•

Tehtävänä ennakoida koulutuksen muutostarpeita
pj. professori Anne Brunila

