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ERITYISOSAAMINEN
”Osaaminen tukee oikeiden kehittämisen välineiden löytämisessä
ja käyttöön ottamisessa.”
Toimintamallien uudistaminen ja uudenlaisten ratkaisujen löytäminen
tehostavat toimintaa ja auttavat hallitsemaan muutosta. Oikeat välineet
oikein tekemiseen löydämme yhdessä.
Toimin Laatukeskuksen konsulttina, Bureau Veritasin auditoijana sekä
oman yritykseni, Kajanus Consultingin kautta kaikenlaisten organisaatioiden arvioijana ja kehittäjänä.
Tärkeimpiä osaamisalueitani ovat ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS
18001 standardit, EFQM-arviointimalli sekä IMP3rove-innovaatioaudit.
Olen toiminut laatupalkintokilpailujen sekä C2E (Committed to Excellence) arvioijana Suomessa ja Virossa sekä arvioinut organisaatioiden innovatiivista suorituskykyä. Lisäksi olen arvioinut ehdotuksia innovaatioohjelmiksi ja yritystoiminnan kehitysohjelmiksi Euroopan Unionin komissiolle. Olen mukana Suomen osalta ISO-standardien kommentointityöhön osallistuvassa TK-105 työryhmässä.
Arvot, jotka ohjasivat työskentelyäni keskisuuren konsernin esimies-,
johto- ja kehittämistehtävissä sekä yritysrahoituksessa pätevät tänäänkin. Ne ovat: osaaminen, oppiminen, määrätietoisuus ja luotettavuus.
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TUTKINNOT/KOULUTUS

2015

Bureau Veritas Finland
www.bureauveritas.fi
ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 Lead Auditor päivityskoulutus

2015

Laatukeskus Excellence Finland Oy www.laatukeskus.fi
Sertifioitu EFQM Arvioija

2013

European Foundation for Quality Management
EFQM Validator
www.efqm.org

2012

Laatukeskus Excellence Finland
Sertifioitu Excellence Finland arvioija

2012

Bureau Veritas
www.bureauveritas.fi
OHSAS18001 – Occupational Health and Safety / Lead Auditor

2010

Bureau Veritas
www.bureauveritas.fi
ISO14001 – Quality Management Systems / Lead Auditor

2009

Bureau Veritas
www.bureauveritas.fi
ISO 9001 – Quality Management Systems / Lead Auditor

2008

Kuopion / Tampereen kauppakamari www.kuopiochamber.fi
HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen)

2007 - 2012

Laatukeskus ja Eesti Kvaliteediühing (www.eaq.ee)
Laatupalkintokilpailun arvioijakoulutus.

1999

Hoffren Consultancy
International Manager Program

www.hoffrenconsultancy.fi

1974

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin kauppaoppilaitos
BSc. (Econ.)

www.kajak.fi

www.laatukeskus.fi

……………………………………………………………………………….
TYÖKOKEMUS / REFERENSSIT
2009 -

Bureau Veritas Finland
www.bureauveritas.fi
Toimeksiantoihin kuuluvat laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinnit
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 standardien
vaatimusten mukaisesti.

2008 -

Laatukeskus Excellence Finland Oy www.laatukeskus.fi
Toimeksiantoihin kuuluvat mm. toimintajärjestelmien ja prosessien kehittämisen konsultointia sekä valmennusta.
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Olen arvioinut yli kymmentä suomalaista ja virolaista organisaatiota
EFQM-arviointimallilla. Organisaatiot ovat osallistuneet laatupalkintokilpailuihin tai ovat arvioineet toimintojaan vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamiseksi.
Vastaan Laatukeskuksen toimintojen ja uusien tuotteiden kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on tuoda Suomen markkinoille EOQ:n (European Foundation for Quality) koulutusohjelmia ja henkilösertifiointi.
2005 -

Kajanus Consulting
www.kajanusconsulting.fi
Toimeksiantoihin on kuulunut mm
 laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmien konsultointi ja koulutus
 nykytila-analyysit ja kehittämisohjelmat: EFQM –itsearvioinnit, tyytyväisyystutkimukset, IMP3rove -innovaatioaudit ja liikeidean arvioinnit
 hallitusjäsenyydet, organisaatioiden strategisen kehittämisen ja suorituskyvyn kehittämisen konsultointi. työkaluina mm. EFQM, TiimalasiTM –strategiaprosessi ja TrainInno.-innovaatio- ja tuotekehitysvalmennus
Olen arvioinut kymmenien organisaatioiden toimintaa ja kyvykkyyttä tilintarkastajana talouden ja hallinnon kannalta, konsulttina innovaatioiden (IMP3rove ja ”Measured and Managed Innovation Programme of
Nordic Innovation Centre”) kannalta ja kansainvälisiä projekti- ja rahoitushakemuksia (Expert Evaluator for the 7th Framework Programme of
the European Community for research…)

2000 - 2005

Sampo-Pankki Oyj
www.danskebank.fi
Tehtäviini kuului mm. yritysrahoitus- sekä rahoitus- ja vakuutustuotteiden myynti. Osallistuin myös joihinkin sisäisiin kehittämisohjelmiin.

1983 - 1999

IS-Yhtymä Oy / Savon Mediat Oy
www.ksml.fi
Toimin mm. graafista teollisuutta ja sanomalehtien kustannustoimintaa
harjoittavan yrityksen talous- ja hallintojohtajana sekä useiden tytäryhtiöiden toimitusjohtajana. Kuuluin konsernin johtoryhmään. Toimin projektipäällikkönä ISO 9001:1994 –laatujärjestelmää kehitettäessä 1996 –
1997.
………………………………………………………………………………..

SOSIAALISET TAIDOT
Toimin aktiivisesti erilaisissa vapaaehtoisorganisaatioissa. Minulla on
hyvät suulliset ja kirjalliset vuorovaikutustaidot. Tulen hyvin toimeen organisaation kaikilla tasoilla toimivien ihmisten kanssa ja saan heidät
helposti osallistumaan käsiteltävään asiaan.
KIELITAITO

Suomi
Englanti
Viro

ASIAKASPALAUTE

Puhe

Kirjoittaminen

Äidinkieli
hyvä
hyvä

Äidinkieli
hyvä
hyvä

”Kiitos – ja kiitokset vielä hyvästä koulutuspäivästä! ”
(9.10.2012)

