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OSAAMINEN 

Olen työelämän moniottelija: koulutukseni on yhdistelmä 
yhdyskuntasuunnittelua, digitaalista mediaa ja kauppatieteitä.  
Työkokemusta on karttunut tutkijan, suunnittelijan ja hallinnon tehtävistä.  

Nautin tiedon analysoinnista, ilmiöiden välisten syy-yhteyksien ymmärtämisestä 
ja havainnollistamisesta. Toivon voivani käyttää monipuolista osaamistani 
ihmisten ”hoksauttamiseen” faktojen avulla, tunteita unohtamatta. Enemmän 
tietoa = parempia päätöksiä? Datan avulla kyllä!

 

TYÖKOKEMUS 

2018 analyytikko, Fortum Power and Heat Oy 
datan visualisointi | tilastojen analysointi | haastattelututkimus | aineistotutkimus 
 
Kehitysprojektissa tutkittiin, löytyisikö liiketoimintakonsepteissa riittävän usein tarvittavaa (talon 
ulkopuolista) dataa, joka kannattaisi laittaa data katalogiin/lakeen. Tärkein tulos: PowerBI-
visualisointeja Fortumin markkina-alueen indikaattoreista, mm. väestö, asuntojakauma, 
energiankulutus, jäte ja KHK-päästöt.  
 

2015-2017 talouspäällikön sijainen, ma. viestintäpäällikkö, Tengbom Oy 
arkkitehtitoimiston taloushallinto | sisäinen laskenta | viestintä  
 
Vastuullani oli mm. myynti- ja ostolaskutus, kassavirtalaskelmat, johdolle raportointi (mm. projektien 
laskutusaste), varastokirjanpito ja HR-tehtäviä.  Tuotin raportteja johdon päätöksenteon tueksi. 
Sisällöntuotanto asiantuntijamedioihin (mm. PUU-lehti), digiin (verkkosivut, uutiskirjeet, FB, LinkedIN).  
Tärkein tulos: firman häiriötön toiminta, ”business as usual”. 
 

2013-2015 tutkimus- ja kehitysjohtaja, Tengbom Eriksson arkkitehdit Oy 
johtoryhmätyöskentely | tutkimus | talousennusteet | päätöksenteko  
 
Valmistelin ja vedin tutkimusprojekteja sekä osallistuin yrityksen kehittämiseen. Siinä tulikin 
”läpivalaistua firma” tarjousten tekemisen, toiminnanohjausjärjestelmän päivityksen, henkilöstön 
kouluttamisen, budjetoinnin ja talousennusteiden tekemisen kautta. Tärkein tulos: projektipäällikkö-
koulutus, toiminnanohjausjärjestelmän päivitys (määrittely, testaus, ohjeet ja käyttöönottokoulutus), 
NewBEE -EU-hanke (menetelmäkehitys). Myös selvityksiä (esim. RHS), suosituksia. 
 

2011-2013 projektiarkkitehti, tutkija, Tengbom Eriksson arkkitehdit Oy 
aineistotutkimus | menetelmäkehitys | raportointi | projektiviestintä 
 
Toimin tutkijana, suunnittelijana ja koordinaattorina asuinalueiden ekotehokkuuteen ja laatuun 
liittyvissä projekteissa. Tehtäväni sisälsivät aineistotutkimusta, menetelmäkehitystä, viestintää, 
tapahtumajärjestelyjä, selvitysten ja oppaiden laatimista ja sekä projektinhallintaa. Tärkein tulos: 
KUUMA-hankkeen ja Ympäristöohjelman vieminen maaliin (aikataulutus, työnjako, raportit, 
kustannustilitykset), ERKKO-ekotehokkuuden arviointimenetelmän valmistuminen. 
 

2009-2010 tutkija, Aalto -Yliopiston teknillinen korkeakoulu, insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta 
aineistotutkimus | haastattelututkimus | laadullinen analyysi | konseptisuunnittelu | raportti 
 
Kuinka lisätyn todellisuuden sovellutuksia (Augmented Reality, AR) voisi käyttää hyödyksi 
kaavoituksessa, erityisesti suunnitelmien havainnollistamisessa, eri toimijoiden välisen 
kommunikaation ja kaavoitusprosessin tehostamiseksi.  
Tärkein tulos: konseptikehitys, uuden teknologian esittely ammattiyleisölle.  
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AIEMPI TYÖKOKEMUS 

2006-2008 tuotantopäällikkö, Service Producer, Apaja Online Entertainment Oy 
2006  kuvittaja, Creapaja Oy 
2005-2006  suunnittelija, tutkimusapulainen, SOTERA-instituutti, Teknillinen korkeakoulu 
2005  suunnittelija, Valkeus Oy 
2004 koordinaattori, Taideteollinen korkeakoulu, Medialaboratorio 
2002 – 2003 graafinen suunnittelija, Adactive Oy 
2000 – 2002  suunnitteluavustaja, Suunnittelutoimisto KOKO3 Oy 
1998 – 1999 piirtäjä, Sisustusarkkitehtitoimisto Matti Kulovesi Ky, R-H Laakso arkkitehtitoimisto Oy 
1998  piirtäjä, R-H Laakso arkkitehtitoimisto Oy  
 
 

KOULUTUS 

2018 Data-analytiikkakoulutus (F.E.C.), Saranen Consulting & Fortum Heat & Power Oy  
1996 – 2010 Arkkitehti Aalto -Yliopiston teknillinen korkeakoulu, insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta  
2000 – 2004  TaM, Uudet mediat Taideteollinen korkeakoulu, Medialaboratorio  
1999 – 2000  Helsingin kauppakorkeakoulu, markkinoinnin kursseja, sivuaine: Information Technology Programme 
 
 

IT-TAIDOT  
Photoshop, InDesign, Acrobat, 
Power Point, Word, PowerBI, 
Wordpress, MailChimp, Excel, 
Severa 

Softimage XSI,3DS MAX, 
FinalCut/Premiere, DVD-studio 
pro, Golive/Dreamveawer, Flash, 
Cleaner, AutoCAD, ArchiCAD 

MAX/MSP, Planet 6+, Tableau, 
Qlik, SQL, Python, R Studio

 
 

KIELITAITO 
Suomi: äidinkieli 
Englanti: sujuva 

Saksa: tyydyttävä 
Ruotsi: tyydyttävä  

Venäjä, Espanja, Portugali, 
Ranska: alkeet 

 
 

LUOTTASMUSTOIMET & HARRASTUKSET 

As. Oy:n putkiremonttiryhmässä 2015, hallituksessa 2016- 
Vapaa-ajalla ratsastan, uin, joogaan, valokuvaan ja viljelen puutarhapalstaa. 

 

LISÄTIETOJA MINUSTA 
Suosittelijoiden yhteystiedot annan pyydettäessä 
 


