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OSAAMINEN Monipuolinen yliopistollisen aikuiskoulutuksen asiantuntija, erityisesti
yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen asiantuntija. Muutosten ja
innovaatioiden johtaminen, ohjaaminen ja tutkiminen organisaatioissa. Opetuksen
laadun ja laatujärjestelmien kehittäminen. Organisaation kehittämisen ja tutkimisen
valmiudet. Erinomaiset kouluttaja-, konsultointi- ja ohjausvalmiudet. Perehtynyt
myös verkko-opetukseen. Monipuoliset kirjoittamisen ja tutkijan valmiudet,
kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Yksilöiden ja ryhmien
valmentajana ja työnohjaajana 15 vuoden ajan. Tietoisuustaitojen (mindfulness)
ohjaaja, erityisesti työhyvinvoinnin edistämiseksi. Erinomaiset työelämän
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

KOULUTUS Filosofian tohtori (yliopistopedagogiikka), Helsingin yliopisto, 2/2010
Valtiotieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 5/2006
Valtiotieteen maisteri, Helsingin yliopisto, 5/1990
Pääaine: sosiaalipsykologia
Sivuaineet: psykologia (51 ov), aikuiskasvatustiede (15 ov), kasvatustiede (15 ov)
Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto, 5/1993
Kelpoisuus kansanopiston sekä kansalais- ja työväenopiston rehtorin virkaan tai
toimeen, 5/1992
Kouluhallinnon tutkinnon alin arvosana, 5/1993

TÄYDENNYS-
KOULUTUS

Johtamiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvä laajempia koulutuksia:
Johtamisen perusteet 5 op, Aalto-yliopisto 2015
Laatuasiantuntijakoulutus 10 op, Palmenia, 2006-2007
Ratkaisukeskeinen valmentaja 40 op, Palmenia, 2006-2007
Työnohjaajakoulutus, Helsingin yliopisto, Palmenia, 8/1998 - 6/2000
Johtajuus ja sisäinen uudistuminen - Tavistock-seminaari, Metanoia-instituutti,
6/2001
Mentorointiohjelma, Helsingin yliopiston henkilöstöosasto, 2-11/2000
Konsultatiiviset valmiudet kehittämistyössä, Helsingin yliopisto, Vantaan
täydennyskoulutuslaitos, 3/1998
Yhteistoiminnallisen oppimisen kouluttajakoulutus, Helsingin yliopisto, Vantaan
täydennyskoulutuslaitos, 2/1996 – 6/1997

TÄRKEIN
TYÖKOKEMUS
8/2005 –

Pedagoginen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto
Avoimen yliopiston pedagoginen kehittämisen johtaminen, Avoimen yliopiston
johtoryhmän jäsen 2011-2013, laatujärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen,
laatuhankkeen projektipäällikkö, opettajien ja muun henkilökunnan pedagoginen
koulutus ja tuki, pedagogisten oppimateriaalien kirjoittaminen Avoimen internet-
sivuille, flamma-sivujen uudistusprojektiin osallistuminen, Avoimeen yliopistoon
liittyvä  ja muu yliopistopedagoginen, myös kansainvälinen tutkimus (Opening
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Universities for Lifelong learning 2010-2013), opetustaidon arviointi opettajien
rekrytoinneissa, pedagogisten yliopistonlehtorien verkoston jäsen, koko Helsingin
yliopiston pedagoginen kehittäminen, Helsingin yliopiston Opettajien Akatemian
asiantuntijajäsen, asiantuntijaluennot ja työpajat Helsingin yliopiston eri
yksiköissä.

2/1998 – 8/2005 Kouluttaja (yliopistopedagogiikka), Helsingin yliopisto, maatalous-
metsätieteellinen tiedekunta (yliopistopedagoginen poolivirka)
Tiedekunnan oppimis- ja opetuskulttuurin kehittämishankkeen johtaminen
(Juonto-hanke 1998-2002). Tutkimusperustaisen opetuksen laadun- ja
laadunhallinnan kehittäminen, opettajien pedagoginen koulutus ja konsultointi,
opetustaito- ja opetuksenkehittämistoimikuntien työhön osallistuminen,
opiskelijatuutoreiden valmennus, yliopistopedagoginen tutkimus- ja verkostotyö.

8/1989 - 2/1998 Humanistis-yhteiskunnallisten aineiden johtava opettaja, Espoon kaupungin
työväenopisto
Vastuu ainealueen opetussuunnitelmatyöstä, tuntiopettajien rekrytoinnista,
avoimen korkeakoulun opetusjärjestelyistä, maahanmuuttajakoulutuksesta,
tuntiopettajien ja opettajaharjoittelijoiden koulutuksesta, opetusvelvollisuus (200
t/v), kurssisihteerien esimiehenä, organisaation kehittämiseen liittyvät tehtävät.

1/1996 - 7/1997 Osastonjohtaja, Espoon kaupungin työväenopisto, >Leppävaaran osasto
Opetuksen ja asiakaspalveluun liittyvät hallinnolliset tehtävät, osaston
budjettivastuu, esimiestehtävät (7 alaista), opetusvelvollisuus (100 t/v).

8/1999 - Ryhmien ja yksilöiden työnohjaus
Olen toiminut sivutoimisesti ammatinharjoittajana yli 20 ryhmän työnohjaajana.
Ryhmät tapaavat 1-2 krt/kk ja ovat työskennelleet 3 kk – 3 v. Ohjattavina eri
kouluasteiden rehtoreita, opettajia ja koulunkäyntiavustajia, tutkimusyhteisöjä,
työsuojeluvaltuutettuja, tietohallintotyöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä,
terveyskeskuksen henkilökuntaa. Lisäksi olen antanut yksilötyönohjausta
työnohjaajaksi opiskeleville.

2000 - Asiantuntijaluennot ja –työpajat
Olen kysytty kouluttaja ja pitänyt useita luentoja ja työpajoja vuosittain erilaisissa
organisaatioissa (yritykset, kunnat, valtio, järjestöt, Helsingin yliopiston eri
yksiköt), esimerkiksi seuraavista aiheista: dialogisuus ja vuorovaikutustaidot,
muutoksen ohjaaminen, tietoisuustaidot (mindfulness), yhteisöllisyys
työyhteisöissä ja opiskeluryhmissä, ryhmän toiminnan lainalaisuudet,
itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa, vertaistuen merkitys opiskelussa, linjakas ja
aktivoiva opetus, verkko-opetus. Helsingin yliopiston johtajien koulutus
dialogisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen, useita työpajoja ylintä johtoa myöten.
Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmeniassa olen kouluttanut
viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi opinto-ohjaajia, erityisopettajia,
tietotyöntekijöitä, työnohjaajaksi opiskelevia.

5/1988 - 8/1988 Perhepäivähoidon ohjaaja, Espoon kaupunki, sosiaalivirasto
Esimies- ja ohjaustehtäviä

9/1987 - 5/1988 Tuntiopettaja, Vantaan ja Helsingin työväenopistot

TIETOTEKNIIKKA Hyvät atk-perustaidot. Ohjelmat: Word, Exel, PowerPoint, SPSS, Atlas.ti, www-
sivujen päivittäminen.
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö. Ohjelmat: Moodle, Wiki, Adobe
Connect, Prezi, Presemo
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Ope.fi II-koulutus, Helsingin yliopisto, 9/2000-2/2001.

LUOTTAMUSTOIMET Kansanvalistusseuran hallituksen jäsen 1.1.2016 -
Tulevaisuuden yliopisto, SYL:n projektin asiantuntija 2014
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön neuvottelukunnan jäsen 2012-2014
Valtionhallinnon oppivan organisaation dialogiryhmä, HY:n edustaja 2007- 2009
Viikin opetuksen kehittämispalveluiden ohjausryhmä, 2003-2005
Korkeakoulujen arviointineuvoston arviointipaneelin jäsen 1999
Helsingin yliopiston opintoasiaintoimikunnan jäsen 2000-2002
Talin asukasyhdistyksen perustajajäsen ja hallituksen jäsen 1994-1997
Talin alueen päivähoitojaoksen puheenjohtaja 1996-1997
Päiväkoti Muusan vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja 1992-1995
Jupperin iltapäiväkerhon kannatusyhdistyksen puheenjohtaja 2000-2001
Laaksolahdentie 22 – asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja 2004-2005 ja
2014-

HARRASTUKSET Liikunta, kaunokirjallisuus ja kirjoittaminen
Sosiaalipsykologien kirjallisuuspiiri 1988-


