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Luova

HASOn asukas vuodesta 2007. Vuodesta 2020 olemme asuneet Verkkosaaressa HASO Haavi -kohteessa, jossa toimin
myös talohallituksen puheenjohtajana. Sitä ennen asuimme Vuosaaressa ja Kivikossa. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta
2009 ja vaikutan eri hallituksissa niin yritysmaailmassa, kuin myös urheiluseurassa ja taloyhtiöissä. Tällä hetkellä
työskentelen projektipäällikkönä uusiutuvien polttoaineiden alalla.
Asetun ehdokkaaksi HASO-YTE:hen, sillä koen, että kokemukseni ja taustani kautta pystyn tuottamaan runsaasti
lisäarvoa yhteistyöelimen toimintaan. Esimerkiksi taloyhtiön puheenjohtajana olen osallistunut erilaisiin korjaus- ja
perusparannushankkeisiin, kohteemme talohallituksen puheenjohtajana taas olen ollut aktiivisessa vuorovaikutuksessa
eri tahojen kanssa (HASO, HEKA, huoltoyhtiöt, isännöitsijät, kaupungin virkailijat, ym) ja laatinut lukuisia
parannusehdotuksia. Minulla on kyky hahmottamaan isoja asioita ja myös pakollinen byrokratia, kirjanpito ja budjetointi
on hallussa. Kykenen katsomaan “oman tontin ulkopuolelle” ja mikäli tulisin valituksi HASO-YTE:hen, ajaisin kaikkien
asukkaiden etuja.

Ydinosaaminen ja kokemus
Liiketoiminnan ja IT johtaminen
Prosessien automatisointi
Kansainvälinen kauppa
Sidosryhmien hallinta
Liiketoiminnan kehittäminen

Tekninen tuotekehitys
Taloushallinto & budjetointi
DevOps / Lean / Agile viitekehykset
Data analytiikka

AI, ML
Python, PHP, HTML, SQL ym.
Tuotannonohjausjärjestelmät
Tietoturva / Pentesting
Pilvipalvelut

Koulutus
IT-tradenomi AMK (ICT strateginen johtaminen) | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | 2016 (valmistunut)
Ylempi AMK (Liiketoiminnan teknologiat MBA) | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | 2022 (arvioutu valmistuminen)

Luottamustehtävät ja työkokemus
TALOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA | HASO Haavi | 2020 • Haavin talohallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA | As Oy Mikkelin Nuottapuisto | 2020 • Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA | Dynamo Helsinki Ry | 2020 –
• Vuonna 1956 perustetun helsinkiläisen urheiluseuran hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
• 2010-2020 eri tehtävissä hallituksessa, mm. taloudenhoitajana ja hallituksen jäsenenä
YRITTÄJÄ | 2009 • Kahden (ICT ja kansainvälisen kaupan) yrityksen perustajaosakas ja toimitusjohtaja
• Budjetointi, tilinpäätökset, taseet, kirjanpito ovat minulle tuttua
HALLITUKSEN JÄSEN | Futurist Oy | 2019 • Matkailualan yrityksen hallituksen jäsen vuodesta 2019
• Koronaviruspandemian johdosta minulla on myös kokemusta kriisiaikaisesta hallitustyöskentelystä.

Nykyinen asema
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Sterigma Oy | 2020 •
ERP järjestelmän käyttöönoton ja tuotekehityksen johtaminen
•
Datan käyttö liiketoiminnan päätöksen tukena (datan analysointi, ennustaminen koneoppimisen avulla)
•
Avainasiakkaiden hallinta ja uusien toimitussopimusten luominen
•
Manuaalisten prosessien automatisointi IT:n avulla
Muuta
Vapaa-ajallani vietän aikani perheen kanssa, johon kuuluu minun lisäksi vaimo, kaksi alle kouluikäistä lasta ja koira. Harrastan säännöllisesti nyrkkeilyä,
beach volleyta, sienestystä ja koodausta. Minulle on tärkeää, että kaikki HASOn kohteet tarjoaisivat laadukasta, edullista, hyvin toimivaa ja turvallista
asumista meille kaikille.

