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Vahva ja laaja-alainen kokemus työelämän kehittämisestä; toiminut monenlaisissa konsultointi-, valmennus-, 
kehittämis- ja tutkimus-tehtävissä (sekä kuntien ja muiden julkishallinnon organisaatioiden että yritysten kanssa) 

Muutos-, uudistus- ja kehittämishankkeiden läpivienti 

• Tukenut ja valmentanut johtoa, esimiehiä ja työyhteisöjä muutoshankkeissa 

• Ohjannut muutoshankkeita ja muutoksen implementointia 

• Tukenut ja sparrannut yksilöitä muutostilanteissa (muutokseen suhtautuminen, urakonsultointi jne.) 

• Kehittänyt ja tehostanut palvelu- ja työprosesseja 

Tutkimukset, selvitykset 

• Toteuttanut työhyvinvointi-, ilmapiiri- ja toimivuustutkimuksia sekä konsultoinut ja valmentanut johtoa ja 

työyhteisöjä niiden hyödyntämisessä, työhyvinvoinnin  ja vuorovaikutuksen parantamisessa ja 
organisaation kehittämisessä 

• Toteuttanut asiakastyytyväisyysselvityksiä ja tutkimuksia sekä hyödyntänyt niitä toiminnan kehittämisessä 

• Toteuttanut johtamiseen liittyviä palautteita ja analyysejä (360-johtamispalaute, Disc-
toimintatyylianalyysit jne.) sekä sparrannut niiden hyödyntämistä 

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen: 

• Kehittänyt johtamisjärjestelmiä ja johtoryhmien toimintaa 

• Valmentanut johtajia ja esimiehiä kehittämään vastuualueensa toimintatapoja, vuorovaikutusta jne. 

• Fasilitoinnut ja coachannut yksilöitä johtajuuden kehittämiseksi 

Tiimien ja työyhteisöjen  sekä työelämätaitojen kehittäminen 

• Prosessoinut  työyhteisöjen kanssa niiden toimintatapoja, kehittänyt ryhmien vuorovaikutustaitoja ja 
konsultoinut ryhmiä mm. ongelmatilanteissa 

• Luennoinut ja kouluttanut työelämätaidoista, työelämän pelisäännöistä, ilmapiiristä jne. 

HR-toiminnan ja –prosessien tukeminen ja kehittäminen 

• Toteuttanut rekrytointiprosesseja ja henkilöarviointeja 
• Tukenut organisaatioiden HR-prosesseja; mm. osaamisen johtaminen, YT-prosessien tuki 

Strategiatyöskentelyn kehittäminen 

• Strategiaprosessien toteuttaminen,  
• Strategioiden ja linjausten (liike-ideat, arvot, rakenteet jne.) implementointi ja viestintä 

 

 

 
 
Henkilötiedot 

 
 
 
Koulutus 
 
 
 

 
Syntymäaika 6.7.1959, Helsinki 

Naimisissa , 1986 (Vaimo Anneli Myller), yksi lapsi (synt. 1991) 
Sotilasarvo; tykkimies (1979) 
 
Valtiotieteen maisteri 

Aineyhdistelmä: hallinto-oppi, viestintä, sosiaalipsykologia 

Helsingin yliopisto 

 
 

 
 
 
1984 

Kielitaito suomi 
äidinkieli 

englanti 
hyvä 

ruotsi 
auttava 
 

  



Päätoimet /ura  

MuuvOn (oma toiminimi), konsultti, valmentaja, kouluttaja 

- Johtamisen ja esimiestyön konsultointi ja valmennus 
- Organisaatioiden toimintatapojen, vuorovaikutuksen ja 

palveluprosessien kehittäminen ja uudistaminen 
- Muutosprosessien konsultointi 
- Työhyvinvoinnin ja henkilöstötyytyväisyyden valmennus ja 

kehittäminen 
- Työyhteisöjen kehittäminen ja valmentaminen 
- Caochaus ja sparraus (johtaminen, toiminnan kehittäminen) 
- HR-toiminnan tuki ja kehittäminen, mm. osaamisen 

johtaminen, rekrytoinnin tuki, YT-tilanteiden tuki 

 

FCG Finnish Consulting Group Oy, Johtava konsultti, valmentaja 

- Johtamisen ja esimiestyön konsultointi ja valmennus 
- Organisaatioiden toimintatapojen, vuorovaikutuksen ja 

palveluprosessien  kehittäminen ja uudistaminen 

- Muutosprosessien konsultointi 
- Työhyvinvoinnin ja henkilöstötyytyväisyyden valmennus ja 

kehittäminen 
- Työyhteisöjen kehittäminen ja valmentaminen 
- Caochaus ja sparraus (johtaminen, toiminnan kehittäminen) 
- HR-toiminnan tuki ja kehittäminen, mm. osaamisen 

johtaminen, rekrytoinnin tuki, YT-tilanteiden tuki 

 
2018 – 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2010-2018 
 

 

 Psycon Oy, Seniorikonsultti 

- Työhyvinvointi- ja ilmapiiritutkimusten toteuttaminen ja 
hyödyntäminen organisaatioissa 

- Asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttaminen ja 
hyödyntäminen 

- Johtamisen, esimiestyön kehittäminen ja valmentaminen 
- Tiimimäisen ja prosessimaisen toiminnan ja työyhteisöjen 

kehittäminen ja valmentaminen 

1994 – 2010 

 Oma toiminimi, Konsultti 

- palvelujen ja markkinoinnin kehittäminen ja valmennus 
- Rekrytointiprosessien tuki organisaatioille 

1992 – 1994 

 Geologian tutkimuskeskus, Koulutussuunnittelija 

- Organisaation koulutus- ja henkilöstönkehittämisen suunnittelu 

1991 – 1992 

 Mercuri Urval, Liikkeenjohdon konsultti 

- Rekrytointiprosessien toteutus 
- Henkilöarviointien toteutus 
- Organisaatioiden resurssikartoitusten toteutus 

 

1988 – 1991 

 Rautakirja Oy 

- Kouluttaja 

1984– 1988 

 
 

  

   
   

   

   

Selvityksiä, julkaisuja, artikkeleita 

 
FCG Finnish 
Consulting Group 
Oy 

Selvitys / tutkimus; Menestyksekkään muutoksen läpivientiä edistävät  
tekijät. (Kysely julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen johto- ja 
ohjaushenkilöstölle) 

 
Selvitys / tutkimus; Strategian ja muutostyön  läpivientiä edistävät  
tekijät. (Kysely julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen johto- ja 
ohjaushenkilöstölle)                                                  
 

2010, 2013 

Psycon Oy Selvitys / tutkimus;  Muutoksen menestystekijät (Kysely julkisen 

hallinnon, yritysten ja järjestöjen johto- ja ohjaushenkilöstölle) 

2007 



 

 

 
 

Jatkokoulutus 

 
 

Organisaatiodynamiikan ja konsultaatiotyön syventävä  

koulutus -ohjelma (ATP-Program) / Metanoia Instituutti 
 
Konsultoinnin kehittämisohjelma, Psycon Oy 
Fasilitointikoulutus, Grape People Oy 
 
Coaching-valmennusohjelma  (Business Coaching Institute) 
Palvelumuotoiluvalmennus (Aalto) 

 
 

2001-2003 

 
 
2012 
2012 
 
2015 
2015 

 
 

Auktorisoinnit 
ja sertifioinnit 

MBTI- käyttäjäsertifiointi 
Farax 360-arvioinnin auktorisointi 

Disc-sertifikaatti (MLP Modular Learning Processes Oy) 
Sertifioitu Business Coach (Business Coaching Institute) 

2009 
2012 

2014 
2015 
 

 
Vapaa-aika ja                Lukeminen, teatteri, kuntoilu / kunnon ylläpito, videoelokuvien tekeminen 

harrastukset 


