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PROFIILI !
Olen käytökseltäni korrekti, luotettava ja vastuuntuntoinen työntekijä. Pyrin työssäni 
korkeaan laatuun ja asetettujen tavoitteiden päämäärätietoiseen saavuttamiseen. Kykenen 
käsittelemään laajoja asiakokonaisuuksia ja hahmottamaan organisaation kannalta 
keskeiset ja toiminnan kannalta tärkeät tekijät. Ohjaan organisaatiossa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen tähtäävää työskentelyä kärsivällisesti ja alaiseni huomioonottavasti, 
kuitenkin vaatien sekä omalta työltäni että muilta ohjauksessani olevilta toimijoilta 
tavoitteeseen sitoutunutta asennetta ja työotetta. Olen hyvä organisoija ja suunnittelija, 
innovatiivinen ja kekseliäs visiönääri.  Tarjoan osaamisalueitani työnantajan käyttöön: 

Opetus ja koulutus: Yli kymmenen vuoden työkokemus Puolustusvoimissa 
kantahenkilökunnan ja asevelvollisten kouluttamisesta vaihtelevissa olosuhteissa eri 
kokoisille koulutusryhmille ryhmästä komppaniakokoonpanoon ja aluksen henkilöstöstä 
laivueen henkilöstölle. Teoreettiset tiedot opettamisesta ovat kasvatustieteen 
perusopintojen mukaiset höystettynä vahvalla kouluttajakokemuksella. Henkilökohtaisena 
kehitysalueena opetuksen saralla puuttuu pedagoginen pätevyys, jonka saatan hankkia 
työn ohessa vaadittavilla jatko-opiskeluilla. 

!
HR: Esimieskokemuksen myötä ymmärrys ja osaaminen HRM- ja HRD-asioissa. Vahva 
ihmistuntemus ja valmiudet hyvään esimiestyön tukemiseen ja alaisvalmiuksien 
kehittämiseen organiosaatiossa. Valmiudet tukea asiantuntijoita saavuttamaan HR-
palvelutoimenpitein paremmin omat tavoitteensa. !
Johtaminen ja esimiestyö: Hyvät valmiudet ihmisten johtamisessa ja asioiden 
organisoimisessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi annettujen resurssien 
puitteissa. !
Strateginen suunnittelu: Hyvät valmiudet pitkän aikavälin toimien suunnitteluun, 
tehtäväpolkujen rakentamiseen tavoitteen saavuttamiseksi ja resurssien kohdentamiseen 
oikea-aikaisesti useiden erillisten osatavoitteiden yhdenaikaista saavuttamista vaativiin 
suunnitelmiin ja toimenpiteiden aikautukseen liittyen. !
Riskienhallinta: Koulutuksen ja työkokemuksen myötä valmiudet taktisen ja strategisen 
tason toimenpiteiden vaikuttavuusarviointiin ja erilaisiin tehtäväpolun vaiheistukseen 
liittyviin riskitekijöihin ja keinoihin vastata mahdollisiin tavoitteen saavuttamiseen 
vaikuttaviin riskitekijöihin ja uhkamalleihin. !
Toimitilat: Hyvät valmiudet toimitilaturvallisuustarpeiden määrittämiseen ja 
turvallisuussuunnitelmien jatkuvaan päivittämiseen säännöllisen riskienarvioinnin ja  
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muuttuvan toimintaympäristön asettamien vaatimusten asettamissa rajoissa. Hyvä 
näkemys työturvallisuuteen ja työsuojelutoimenpiteisiin liittyvissä toimitiloihin liittyvissä 
asioissa. !
Markkinointi ja viestintä: Esimiestyötä tukevat viestinnälliset valmiudet tuottaa asiallista ja 
viihdyttävämpää tekstiä äidinkielellä tarvittaessa sisäisiin ja ulkoisiin medioihin. !
Lyhyt esittäytyminen: !
45-vuotias upseeri. Neljän lapsen isä. Tunnustava kristitty. Yritysidean kehittäjä. 
Optimistinen realisti. !
Pidän kiinni elämässä vain tärkeistä asioista: Totuus, oikeudenmukaisuus, hyvinvointi, 
terveys ja puhdas omatunto. Olen joukkuepelaaja ja luotsi - tekijä asiantuntijoiden 
esimiestehtävään melkein alalla kuin alalla. Hyvällä työhön perehdyttämisellä omaksun 
asiantuntijatehtävänkin tuottavalle tasolle nopeasti. Nykytilanteessa pitkästä 
työttömyysjaksosta huolimatta tai paremminkin sen vuoksi minulla on erittäin korkea 
työmotivaatio ja näyttämisen halu. Olen sopivasti koulutettu ja omaan monenlaista 
työkokemusta. Olen sopiva porukkaan kuin porukkaan - löydän paikkani siellä, minne 
menen - selkä suorana ja hymy huulilla. Elämä on ihanaa, kun sen ottaa vastaan - joka 
päivä. Siksi toivotan sydämestäni lähimmäisilleni päivittäin - valoa ja iloa. !
En ole kova vaan luja ja siksi saatan näyttää lähimmäisilleni reilusti myös pehmeyttä, jolla 
on sijansa jokaisen ihmisen elämässä. Kun kovaa ja raakaa perunaa keitetään, se 
pehmenee. Toisaalta herkästi raakana rikkoutuva kananmuna kovenee keitettäessä. Koen, 
että elämä on keittänyt minua sopivasti erilaisissa liemissä ja tehnyt minusta sopivan lujan 
ja päättäväisen ihmisen. Jos haluatte aidon tekijän työporukkaan, saatan olla etsimänne 
henkilö - hyvä ja sopiva tyyppi työporukkaan. !
Tulen mielelläni työhaastatteluun esittäytymään ja kertomaan lisää osaamisestani. 
Työelämässä palkataan tekijöitä vastuullisiin tehtäviin. Ihmistyö on arvokasta ja 
työtehtäviin kulutetusta ajasta tulee kullekin tekijälle maksaa työelämävuosien kuluessa 
hänelle yhdenvertaisen osuuden taloudellisesta hyvinvoinnista yhteiskunnassa osuuden 
tarjoava ansiotulo. Elämän ja yhteiskunnan puristuksissa ja paineissa koeteltua timanttia ei 
voi saada tekijäksi savipalan hinnalla. Palkkapyyntöni on 6500 €/kk. Teen, mitä lupaan ja 
sovitaan. Yes? !!!
TYÖKOKEMUS 

koti-isä, 1/2014-2/2019 

Kotityöt ja lastenhoito työnhaun ohessa. Projektiluontoiset perusparannustyöt 
asumisympäristössä. 

!
!
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brändin kehittäjä, IFITFI idea 3/2012-12/2013 

Kehitin ja markkinoin edelleen aktiivisen työnhaun ohessa yritysideaa. Yritystoiminta ei ole 
käynnistynyt tarvittavan rahoituksen puuttuessa. Kehitystyö sisälsi mm. yritystoiminnan 
innovointia, verkkosivujen luontia, kehittämistä ja ylläpitämistä, sisällön tuottamista, 
kontaktiverkoston luontia, yhteistyötahojen kontaktointia, idean markkinointia, rahoituksen 
hankintaa ja yrittäjyyteen perehtymistä. Kokemus oli opettavainen. 

operaatioupseeri, Puolustusvoimat 7/2010-12/2010 

Operaatioupseerin tehtävässä joukkoyksikön esikunnassa päävastuualueena 
joukkoyksikön operatiivisen toiminnan suunnittelu, toimeenpano, koordinointi, seuranta ja 
kehittäminen. Laivueen johdon johtamistoiminnan tukeminen, toiminnan ja resurssien 
suunnittelu, budjetointi ja budjetin seuranta sekä esikuntatyö. 

laivueupseeri, Puolustusvoimat 3/2010-6/2010 

Laivueupseerin tehtävässä joukkoyksikön esikunnan johtaminen, talouden, toiminnan ja 
resurssien suunnittelu ja seuranta, laivueen henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön 
kehittäminen, laivueen komentajan johtamistoiminnan tukeminen. Viranhaltijan 
komennuksen vuoksi tehtävään tilapäisesti määrättynä. 

operaatioupseeri, Puolustusvoimat 5/2008-3/2010 

Operaatioupseerin tehtävässä joukkoyksikön esikunnassa päävastuualueena 
joukkoyksikön operatiivisen toiminnan suunnittelu, toimeenpano, koordinointi, seuranta ja 
kehittäminen. Laivueen johdon johtamistoiminnan tukeminen, toiminnan ja resurssien 
suunnittelu, budjetointi ja budjetin seuranta sekä esikuntatyö. 

aluksen päällikkö, Puolustusvoimat 11/2004-4/2008 

Aluksen päällikön tehtävässä vastuu aluksesta, henkilöstöstä ja lastista, operatiivisen 
toiminnan suunnittelu ja toimeenpano käytössä olevien resurssien sekä ylemmän 
johtoportaan toiminnan ohjauksen puitteissa, henkilöstöhallinto ja henkilöstön 
kehittäminen, kehityskeskustelut, valmiuden ja toimintakyvyn ylläpito, koulutus ja kasvatus, 
vastuu aluksen merenkulkukelpoisuudesta ja liikkumisesta merellä, merenkulkutehtävät ja 
aluksen toiminnan johtaminen sekä esimiestyö. 

aluksen I-upseeri, Puolustusvoimat 5/2002-10/2004 

Aluksen I-upseerin tehtävässä pääasiassa aluksen kansialan henkilöstön johtaminen, 
aluksen viikottaisen päiväpalveluksen suunnittelu päällikön antamien perusteiden 
puitteissa, päiväpalveluksen johtaminen, varusmieskoulutuksen suunnittelu ja 
toimeenpano aluksella, vahtipäällikön tehtävät merenkulussa, päällikön johtamistoiminnan 
tukeminen, henkilöstön koulutus ja kasvatus, merenkulkutehtävät, lastinkäsittelyn 
johtaminen, kansialan alushuoltotöiden ja kunnossapidon johtaminen sekä esimiestyö. 

merenkulku-upseeri, Puolustusvoimat 6/2001-4/2002 

Merenkulku-upseerin tehtävässä pääasiassa aluksen merenkulkualan henkilöstön 
toiminnan johtaminen, vastuu merenkulkualan järjestelmien ja laitteiden toimintakunnon 
ylläpitämisestä ja huolloista, vastuu merenkulkualan materiaalista ja tarkastuksista,  
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merenkulkutehtävät, aluksen navigointi- ja ohjailutehtävät vahtipäällikköharjoittelijana, 
varusmieskoulutus ja kasvatus sekä esimiestyö. 

vartija, Securitas Oy 1/1997-6/2001 

Vartiointitehtävät Helsinki-Vantaan lentoasemalla valvontapisteissä ja kiertovartiossa. 
Kulunvalvonta, kohteen yleisen järjestyksen valvonta ja ylläpitäminen yhteistyössä 
viranomaisten kanssa, asiakaspalvelu ja neuvonta. 

toimihenkilö, Suomen Kulttuurirahasto 11/1996-12/1996 

Tilapäisessä tehtävässä Suomen Kulttuurirahastossa avustavissa toimistotöissä 
apurahahakemusten vastaanotossa ja käsittelyssä sekä lähettitoiminnassa. 

myyntiedustaja ja aluepäällikkö, Suomen Huoneistoketju Oy 7/1996-11/1996 

Myyntiedustajana ja aluepäällikkönä Länsi-Helsingin alueella. Kiinteistönvälitystyö, 
asiakashankinta, toimeksiantosopimusten laatiminen, asiakaspalvelu ja kontaktointi, 
myyntiesitteiden laatiminen, kohteiden markkinointi, esittelyt ja myynti, kaupan 
vahvistaminen ja palvelun jälkimarkkinointi asiakkaille, alueen myyntiedustajien koulutus ja 
esimiestyö. Provisiopalkkauksen aiheuttama kuukausittainen ansioiden vaihtelu ei 
motivoinut alalla jatkamiseen. Opettavainen ja hyvä kokemus. 

rakennuspiirtäjä, Sato-arkkitehdit 4/1993-5/1993 

Opiskeluun liittyvä työharjoittelu. Rakennuspiirtäjän työtehtävät arkkitehtitoimistossa. 
Piirtäminen ja pienoismallin rakentaminen. 

myyjä, K-Valinta Harri Salonen 3/1992-11/1992 

Kassanhoitajana ja tavaroiden esille asettajana elintarvikekaupassa. Ilta- ja viikonlopputyö 
keskiasteen opiskelujen kuluessa. 

siivooja, Pallassiivous Oy 8/1991-9/1991 

Siivoojana iltatöissä. 

siivooja, Säkkiväline Siivoustekniikka Oy 7/1991-8/1991 

Siivoojana Helsinki-Vantaan lentokentällä kesätöissä. 

myyjä, Rautakirja Oy 5/1991-7/1991 

Kassanhoitajana ja tavaroiden esille asettajana kesätöissä R-kioskissa. 

talonmiehen sijainen, Asunto Oy Oskelantie 8 11/1989-4/1990 

Porrassiivoukset ja ulkopuhtaanapitotyöt ilta- ja viikonlopputyönä. 

myyjä, Kukkura T:mi Ritva Kantola 2/1989-9/1990 

Kassanhoitajana ja tavaroiden esille asettajana elintarvikekaupassa. Ilta- ja viikonlopputyö 
peruskoulun koulunkäynnin kuluessa. 
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KOULUTUS 

2001  Upseeri, Maanpuolustuskorkeakoulu, ylempi korkeakoulututkinto, STCW 95  
(International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping  
for Seafarers) vahtiperämiehen tutkinnon edellyttämät teoreettiset tiedot (sis. BRMC, 
GMDSS- GOC, ARPA, Basic and Advanced Training in Fire Fighting) 

1997  Vartija, Ammatti-instituutti, ammatillinen peruskurssi 

1996  Ylioppilas, Töölön yhteiskoulun aikuislukio, ylioppilastutkinto ja lukio 

1994  Reserviupseeri, Merisotakoulu, reserviupseeritutkinto 

1993  Rakennuspiirtäjä, Helsingin kaupungin Vallilan ammattioppilaitos, keskiasteen  
tutkinto 

!
KIELITAITO 

 suomi: äidinkieli ruotsi: tyydyttävä englanti: hyvä 

IT-TAIDOT 

MS Word, MS Excel, MS Power Point, vastaavat Mac-sovellukset, WordPress, internet, 
sähköposti, sosiaalinen media 

!
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT 

Klaukkalan Metsästysseura ry, seuran hallituksen jäsen 2007-2011 

Meriupseeriyhdistys ry, MY:n hallituksen jäsen 2003-2006 

!
HARRASTUKSET 

Ylläpidän kuntoa salibandylla, juoksemalla, pyöräilemällä, uimalla, kuntopiireillä ja 
hiihtämällä. Liikun luonnossa. Vapaa-ajalla pidän ruoanlaitosta, lukemisesta ja 
mahdollisuuksien mukaan matkailusta. Luovuus tuottaa aika ajoin kynäillen hajatelmia, 
runoja ja aforismeja ruutupaperin kulmaan - toisinaan saatan ilmaista itseäni piirtäen tai 
maalaamalla. Nautin hyvistä keskusteluista ja reippaasta pelimielestä joukkuelajien 
parissa. 

!
SUOSITTELIJAT 

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, kommodori evp Markus Aarnio ja kommodori Janne 
Muurinen. Suosittelijoiden yhteystiedot toimitan pyydettäessä.


