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LAAJA-ALAINEN ASIANTUNTIJA VALMIINA PALVELUKSEEN
Olen laaja-alainen kasvatus- ja sosiaalialojen sekä työllisyyden edistämisen asiantuntija. Vahvuuksina ovat
monipuolinen työkokemus ja laaja-alainen koulutus, jotka luovat hyvän pohjan erilaisissa työ- ja
asiantuntijatehtävissä toimimiselle. Esimerkiksi opetusalan työkokemukseeni sisältyy niin opetustyötä eri
koulutusasteilla, opiskeluhuollon työtehtäviä kuin myös oppilaitosjohdon, opettajankoulutuksen ja
koulutuksen kehittämisen tehtäviä. Sosiaalialan kokemukseeni sisältyy puolestaan lastensuojelun-,
vammaishuollon ja vanhustenhuollon tehtäviä. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana työni on ollut
suurelta osin verkostotyötä. Käytännössä tämä on tarkoittanut työskentelyä verkosto-organisaatioissa, mutta
myös toimimista verkostoissa niin kansallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla.
Nautin siitä, että työni on monipuolista. Ihannetyöhöni sisältyy sekä asioiden selvittämistä ja kirjallisia töitä,
että ihmisten kohtaamista ja heidän kanssa yhdessä toimimista erilaisissa verkostoissa. Minulle sopii se, että
välillä on monta rautaa tulessa samanaikaisesti ja joudun jakamaan ajan useamman työprojektin kesken.
Paljokaan työ ei ole kuitenkaan tekosyy asetetuista aikatauluista tinkimiselle. En pelkää haasteita, vaan olen
valmis tekemään töitä asetettujen tavoitteiden eteen.

TYÖKOKEMUS
Hallinto, kehittäminen ja esimiestyö
2015TYP-verkostopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan TYP/Oulun kaupunki
Lain 1369/2014 mukaisen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisointi
Pohjois-Pohjanmaan alueella. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteiden ja palvelujen
järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumisen seuranta.
Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelun johtoryhmässä käsiteltävien asioiden
valmistelu, esittely ja raportointi johtoryhmälle. Monialaisen yhteispalvelun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien kehittäminen.

Tutkimuspäällikkö, Ammattiopisto Luovi
2008–2015
Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijatehtävät ja erityisopetuksen kehittämistyö.
Keskeisenä tehtävänä tiedon tuottaminen toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Tutkimusaiheina olivat mm. ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuus, erityistä tukea tarvitsevien
työllistyminen sekä koulutuksen läpäisy ja koulutuksen keskeyttäminen. Tutkimuksia on
hyödynnetty päätöksenteossa niin oman organisaation sisällä kuin laajemmin kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla. Tutkimusten ohella vastuu Luovin julkaisutoiminnasta toimittamalla ja
kirjoittamalla tietokirjoja, joiden keskeisinä aihealueina lasten ja nuorten kasvu ja
psykososiaalinen hyvinvointi ja niiden tukeminen.
Pedagoginen johtaja, Merikosken ammatillinen koulutuskeskus/Ammattiopisto Luovi
Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijatehtävät ja erityisopetuksen kehittäminen.
Opetussuunnitelmatyö, asiantuntijaluennot ja konsultaatio.

2006–2008

Rehtori, Merikosken ammatillinen koulutuskeskus
Valtakunnallisen verkosto-oppilaitoksen kokonaisvaltainen johtaminen toiminnan kehittäminen
ja talous- ja henkilöstöhallinto mukaan lukien.

2005–2006

Toimipaikkajohtaja, Merikosken ammatillinen koulutuskeskus Nahkatehtaankadun yksikkö
2004–2006
Nahkatehtaankadun toimipaikan kokonaisvaltainen johtaminen toiminnan kehittäminen,
talous- ja henkilöstöhallinto mukaan lukien. Samanaikaisesti toimipaikkajohtajan tehtävien
kanssa ajalla 10.3.–25.7.2004 opiskelija-asiain päällikön tehtävät ja ajalla 14.6.2005–28.2.2006
valtakunnallisen verkosto-oppilaitoksen rehtorin tehtävät. Alaisina noin 100 ammatillisen
erityisopetuksen ammattilaista.
Opiskelija-asianpäällikkö, Merikosken ammatillinen koulutuskeskus
2003–2004
Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijavalinnat ja oppimisen tukipalveluiden järjestäminen
opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Opiskeluhuoltotiimin päällikkönä Oulussa
sekä valtakunnallinen opiskeluhuollon koordinointi- ja konsultaatiotehtävä. Tiimissä 25
henkilöä.
2001–2003
Vastaava lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Haapaveden yksikkö.
opetuksen ja yksikön toiminnan kehittäminen + talouteen ja henkilöstöhallintoon liittyvät
tehtävät.

Osallisuuden ja työllistymisen edistäminen
2015TYP-verkostopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan TYP/Oulun kaupunki
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun koordinointi ,monialainen verkostotyö ja
verkoston toiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueella. Yhteistyö TE-toimiston,
Kelan ja kuntien kanssa työllistymisen edistämisessä.
2003–2015
Tutkimuspäällikkö, pedagoginen johtaja, toimipaikkajohtaja, rehtori, opiskelija-asiain
päällikkö, Hengitysliitto/ Ammattiopisto Luovi (31.7.2007 saakka Merikosken ammatillinen
koulutuskeskus)
erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen edistäminen koulutuksen avulla,
työllistymisen edistämiseen liittyvä verkostotyö sekä osallistuminen kansainvälisiin
tutkimushankkeisiin, joiden aihealueena vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osallisuuden ja
työllistymisen edistäminen

Opetustyö
1993Asiantuntijaluennot, eri toimeksiantajia
yli 300 asiantuntijaluentoa, joista osa englanniksi, kasvatus -, sosiaali- ja terveyden-huoltoalan
lisä- ja täydennyskoulutus + muut toimeksiannot. Luentojen aihealueina mm. Erityistä tukea
tarvitsevien työllistymistä edistävät ja rajoittavat tekijät, Nuorten syrjäytymisen ehkäisy,
Toivonpedagogiikka haastavan lapsen tai nuoren kohtaamisessa, Masennus ja siitä
toipuminen.
Yliopisto-opetus, Oulun ja Lapin yliopistot, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
useita jaksoja, yhteensä noin 3 vuotta. Opetettavat opintojaksot mm. aineen-opettajan
kasvatustieteelliset opinnot, kasvatustieteen perusteet, tutkimuskurssi I, tutkimuskurssi II,
pedagoginen tutkimusseminaari, proseminaari, kasvatuksen tutkimuksen historia, johdatus
kasvatusfilosofiaan.
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1992–2017

Ammattikorkeakouluopetus, Humanistinen ammattikorkeakoulu Haapaveden yksikkö,
Kansalais- ja järjestötoiminnan koulutusohjelma, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
sosiaalialan yksikkö Ylivieska, Oulun seudun ammattikorkeakoulu sosiaalialan yksikkö
useita jaksoja, yhteensä noin 2,5 vuotta. Kasvatustieteellisten, psykologisten ja yhteiskunnallisten aineiden ja tutkimus-menetelmien opetus, osallistuminen koulutusohjelman
opetussuunnitelmatyöhön, opinto-ohjaus ja opinnäytetöiden ohjaus, osallistuminen
kansainväliseen yhteistyöhön, työelämäyhteistyöhön ja korkeakoulu-yhteistyöhön.
Aikuiskoulutus, Ammattiopisto Luovi, Humanistinen ammattikorkeakoulu Haapaveden yksikkö
useita jaksoja/ useampia satoja tunteja. Kasvatusaineiden, psykologian ja yhteiskunnallisten
aineiden opetus yhteisöpedagogikoulutuksessa, lasten ja nuorten erityisohjaajakoulutuksessa
sekä koulunkäynninavustaja ja lasten iltapäivätoiminnan ohjaaja koulutuksessa.

2001–2003
+ lyhyempiä
jaksoja
1997–2002

2001–2015

Toisen asteen koulutus, Haapaveden opisto, Oulun sosiaalialan oppilaitos
useita jaksoja, yhteensä n. vuosi. Psykologian ja kasvatusaineiden opetus nuorisotyöntekijäja lähihoitajaopiskelijoille.

1989,1994 ja
2001–2002

Perusopetuksen luokanopetus, Oulu, Kempele, Kiiminki
useita jaksoja, yhteensä noin 2 vuotta.

1988–1994

Varhaiskasvatus- ja vapaa-ajan ohjaus
Avoimien ovien kerho-ohjaaja, Oulun kaupungin nuorisotoimi.
Avoimien ovien kerhoiltojen suunnittelu, valvonta ja ohjaus.

1984–1985

Päivähoitaja/lastenhoitaja, yksityiset perheet
1,5-7-vuotiaiden lasten hoito + kodinhoidolliset tehtävät.

1981–1982

Leikkikentänohjaaja, Haapaveden kunta.

1981–1982

Leikkikentänohjaaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Haapaveden osasto

1980

Erityiskasvatus, opiskeluhuolto sekä sosiaali- ja hoitoalan työtehtävät
TYP-verkostopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan TYP/Oulun kaupunki
Monialaista palvelua tarvitsevien työttömien työllistymisen edistämisen/kuntien, TE-toimiston
ja Kelan työllistymistä edistävien palvelujen koordinointi, verkostotyö eri toimijoiden kanssa.
Asiakkaiden ensisijaisena palvelutarpeena ovat usein sosiaali-, terveys- tai kuntoutuspalvelut.
Työkokemus on kehittänyt mm. kuntouttavan työtoiminnan asiantuntijuutta.
Tutkimuspäällikkö, pedagoginen johtaja, toimipaikkajohtaja, rehtori, opiskelija-asiain
päällikkö, Hengitysliitto/ Ammattiopisto Luovi (31.7.2007 saakka Merikosken ammatillinen
koulutuskeskus)
Ammattiopisto Luovi on maamme suurin ammatillisen erityisopetuksen järjestäjä.
Oppilaitoksessa opiskelee noin 1500 eri syistä opinnoissaan ja työllistymisessään erityistä
tukea tarvitsevaa nuorta. Keskeisiä erityisen tuen tarpeen perusteita ovat oppimisen
vaikeudet ja mielenterveyden häiriöt. Muita erityisen tuen tarpeen syitä ovat mm. adhd
Aspergerin oireyhtymä, sosiaalisen sopeutumisen ja käyttäytymisen häiriöt, aistivammat,
liikuntavammat.
Koulukuraattori, Oulun kaupunki, opetusvirasto
useita jaksoja, yhteensä noin 1,5 vuotta. Peruskoulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa ohjaus
ja tukeminen erilaisissa kasvatuksellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa.
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2015-

2003–2015

1989–1990

Lastensuojelun tukihenkilö, Oulun kaupungin sosiaalitoimi
noin viisi vuotta. Sijais- ja jälkihuollon asiakkaana olleen nuoren psykososiaalinen tukeminen
opinnoissa ja muilla elämänalueilla

1990–1995

Kotiavustaja, Invalidiliiton Oulun palvelutalo
lyhyitä jaksoja < 1kk. Vaikeavammaisten asukkaiden avustaminen päivittäisissä toiminnoissa.
Työhön sisältyi sekä sairaanhoidollisia että kodinhoidollisia tehtäviä.

1988

Harjoittelija, Kylliälän koulukoti
Monipuolinen osallistuminen lastensuojelulaitoksen eri työtehtäviin, toimiminen sijoitetun
nuoren omahoitajana.

1984

Lomittaja, Haapaveden kunta, Kunnalliskoti Vattumäen sairasosasto
Vanhusten perushoidon työtehtävät vanhainkodin sairasosastolla.

1983

Kylvettäjä, Vihiluodon kansanterveystyön kuntainliiton vuodeosasto
Vanhusten kylvetys ja perushoito.

1982

Kasvatus- ja sosiaalialan tutkimustyö
2008–2015
Tutkimuspäällikkö, Ammattiopisto Luovi
keskeisenä työtehtävänä tiedon tuottaminen toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Tutkimusten
ja selvitysten tekeminen, opinnäytetöiden ohjaus sekä julkaisutoiminnasta vastaaminen.
Julkaisutoiminnan puitteissa tietokirjojen toimitustyö ja niihin kirjoittaminen
Tehtyjä tutkimuksia/selvityksiä mm.
- Ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuus opiskelijoiden elämänlaatuun ja
jatkosijoittumiseen vuosina 2013–2014. Ammatillisten erityisoppilaitosten Ameo-verkosto.
2015. (Julkaisematon)
- Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea
tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ammattiopisto Luovi.
2015.
- SEAD - Sex Education for Adults with learning/intellectual disabilities and their parents and
staff. EUConcilia. 2014.
- Summary Report on Vocational Education and Training (VET) for leaners with Special
Educational Needs (SEN) European Agency for Development in Special Needs Education.
2013.
- Project Pessis - Promoting employers' social services organizations in social dialogue.
National report, Finland. EASPD. 2012.
- Active inclusion of young people with disabilities or health problems. National report,
Finland. Eurofound. 2012.
- Toisen asteen koulutus Ylitorniolla 2011–2020. Ylitornion kunta. 2011.
Lisäksi organisaatioiden sisäiseen käyttöön/ toiminnan ja päätöksenteon tueksi koottuja
raportteja, joiden aihealueina mm. ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuus, erityistä tukea
tarvitsevien nuorten työllistyminen, koulutuksen läpäisy ja koulutuksen keskeyttäminen. Useita
raportteja/vuosi.
Tutkija, Nuorisotutkimus2000 tutkimusohjelma/ Nuorisotutkimusverkosto
Tutkimusaiheena lasten ja nuorten syrjäytyminen. Asiantuntijaluennot ja artikkeleiden
kirjoittaminen
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1988–2000

Tutkija; Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki, Syrjäytyminen Oulussa – tutkimushanke
Syrjäytyminen Oulussa – tutkimushankkeen suunnittelu, tutkimuksen toteutus ja raportointi.

1997

Tutkimusassistentti, Oulun yliopisto kasvatustieteiden tiedekunta
Koulutuksellisen syrjäytymisen tutkimus

1993

Muu työkokemus
Lähetin lomittaja, Osuuskunta Pohjolan Maito

1980

Kioskimyyjä, Osuuskauppa Jokiseutu
1-2 iltaa viikossa

1978–1979

KOULUTUS
Työkykykoordinaattorikoulutus 10op, Kuntoutussäätiö
koulutuksen kehittämistehtävänä työllisyyspalveluiden palvelukartta

2017

Kasvatustieteen tohtorin tutkinto Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.
Pääaineena kasvatustiede, sivuaineena kasvatuspsykologia. Väitöskirja: Tuhat tarinaa lasten
ja nuorten syrjäytymisestä – Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen
valossa.

2009

Johtaminen ja opetushallinto-opinnot 25op, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.
oppilaitosten rehtorin pätevyys

2007

Esimieskoulutukset, eri koulutuksen järjestäjiä
mm. Valmentava ja vaikuttava esimies, Esimies valmentajana ja viestijänä, Esimies työhyvinvoinnin varmistajana, Esimiehisyyden ja johtajuuden kehittäminen, Esimies strategioiden
mahdollistajana, Strategian läpivieminen organisaatiossa, Prosessijohtaminen ja prosessien
kehittäminen.

2005–2014

Kasvatuspsykologian syventävät opinnot 78ov, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.
Kasvatuspsykologi (KM). Pro gradu tutkielma: Ala-asteen oppilaiden ajattelutyylit. R.J.
Sternbergin ajattelutyylitestin sovellut ala-asteen oppilaille.

1999

Opettajan pedagogiset opinnot 35ov, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.
psykologian, kasvatusaineiden ja yhteiskunnallisten-aineiden opettajan pätevyys

1997

Kasvatustieteen maisterintutkinto 220ov, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.
Pääaine kasvatustiede (77ov), sivuaineet psykologia (35ov), sosiaalipolitiikka (35ov) ja
yhteiskuntatiede (35ov), Pro gradu tutkielma: meitä on nyt kolme – esikoisperheen
elämäntilanteen kokeminen ja koettu tuen tarve.

1991

Tukihenkilökoulutukset, Erityishuoltojärjestöjen Liitto Ehjä ry ja Oulun Kansalaisopisto
Lastensuojelun vapaaehtoinen tukihenkilö, Ehjän koulu 20h ja Tukihenkilöiden ja
sovittelijoiden kurssi 16h

1990

Perhepäivähoitajakoulutus 150h, Haapaveden kansalaisopisto

1980
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KIELITAITO
suomi
englanti
ruotsi
saksa

erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
hyvä, työkielenä kansainvälisissä projekteissa
tyydyttävä
tyydyttävä

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT
Employment of People with Disabilities: Role of the public sector as employer. European
Perspectives. Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique EHESP - department SHS. Maison des
sciences sociales du handicap. France.
Suomen edustajana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, maakohtaisen tiedon tuottaminen
tutkimushankkeeseen sekä osallistuminen hankkeen seminaareihin Pariisissa

2013–2018

Monialainen työvoimapalvelu. Pohjois-Suomen ELY-keskus.
Osallistuminen työryhmän toimintaan.

2017

International Good Practice in Vocational Rehabilitation: Lessons for Ireland. National
Disability Authority NDA, Ireland.
Kansallisena asiantuntijana hankkeessa/ Suomen maakohtaisen tiedon kokoaminen.
hankkeelle. Raportti (Donal McAnaney &Richard Wynne)

2014–2015

SEAD - Sex Education for Adults with learning/intellectual disabilities and their parents and
staff. GRUNDTVIG GMP with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Hakkeeseen sisältyvän kansallisen selvityksen tekeminen ja raportointi suomeksi ja
englanniksi

2013–2014

Taivalkoski-Pudasjärvi alueen koulutuksen kehittämisryhmä. Oulun seudun ammattiopisto,

2013

Vocational Education and Training (VET) for learners with Special Educational Needs (SEN)
European Agency for Development in Special Needs Education
Ammatillista erityisopetusta koskevan kansallisen raportin kokoaminen

2012–2013

Project Pessis - Promoting employers' social services organizations in social dialogue.
European Assosiations of Service Providers for Persons with Disabilities EASPD.
Työnantajien ja työntekijöiden välistä sosiaalista vuoropuhelua koskevan kansallisen raportin
kokoaminen

2012-2013

Active inclusion of young people with disabilities or health problems. European Foundation
for the Improvement of living and working conditions, Eurofound.
Hakkeeseen sisältyvän kansallisen selvityksen tekeminen ja raportointi suomeksi ja
englanniksi sekä osallistuminen hankkeen seminaareihin Brysselissä ja Haagissa

2010–2012

Toisen asteen koulutus Ylitorniolla 2011–2020. Ylitornion kunta.

2011

Toisen asteen koulutusstrategian kokoaminen ja kirjoitustyö.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2010–2012, Oulun lääninhallitus
laajennetun strategiatyöryhmän jäsen, syrjäytymisen ehkäisyn ja osallisuuden toimintalinja
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2010

Nuoret miehet työelämään. Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja
elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009.
Asiantuntija-alustajana työryhmän järjestämässä Nuoret miehet työelämään -seminaarissa
30.3.2009.

2009

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Oulun
lääninhallitus, Sivistysosasto. Mukana useissa työryhmissä vuosina.

2006—2008

Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma: ehdotus lapsia ja nuoria koskevista
toimenpiteistä. STM/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Osallistuminen asiantuntijaryhmän kokouksiin sekä kirjalliset kannanotot toimintaohjelman
luonnoksiin vuonna

2007

Sivistys, hyvinvointi ja kilpailukyky, Oulun läänin sivistysstrategia 2015. Oulun
lääninhallituksen sivistysosasto. Osallistuminen strategiatyöhön.

2006

Vammaispolittinen ohjelma; Vammais- ja erityiskoulutuksen -työryhmä. Oulun lääninhallitus
osallistuminen asiantuntijaryhmän työskentelyyn sekä vammaispoliittisen ohjelman
valmistelu oman asiantuntijuusalueen osalta vuonna 2006.
Oulun Eteläisen seutukunnan Korkeakoulustrategia.
Osallistuminen strategiaryhmän toimintaan

2002—2003

Oulun kaupungin opetustoimen peruskoulujen erityisopetuksen suunnitelma 1993–1997.
Osallistuminen Oulun kaupungin opetusviraston erityisopetuksen työryhmän työskentelyyn

1992–1993

vuosina
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2006

