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Koulutus
STOry Työnohjaaja Snellman kesäyliopisto 2017
Erityisopettaja Jyväskylän yliopisto 2003
Psykologian opettaja Joensuun yliopisto 2000
KM Kasvatustieteet Turun yliopisto 1995
YTM Sosiaalityö Kuopion yliopisto 1994
Diakoni, Suomen evl. kirkko 1978
Yo, Karttulan lukio 1974

Profiili
Olen hankkinut koulutusta ja työkokemusta sosiaali-, nuoriso-, ja
opetustyössä sekä työnohjaajana.
Eniten minulla on osaamista lasten ja nuorten sekä heidän
perheittensä tukemisessa. Tämä kokemus on karttunut
sosiaalityöntekijän ja erityisopettajan tehtävistä. Samalla olen
toiminut moniammatillisissä tiimeissä perheiden tukemiseksi.
Olen tehnyt lastensuojelun-, lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön
työtä sekä vammaispalvelutyötä. Sosiaalista kuntoutusta,
päihdetyötä, lasten ja nuorten kasvun tukemista olen opettanut
ammattioppilaitoksissa sekä laatinut em. aiheeseen liittyen myös
oppikirjaa ( Karjalainen, Kukkonen, Psykologista Käyttötietoa,
Edita 2004). Johtotehtävistä on karttunut työkokemusta sosiaalija terveystoimen osastopäällikkönä/sosiaalijohtajana sekä
vanhusten huollon organisaattorina ja vanhainkodin johtajana.
Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2015 lähtien koulutus- ja
perusturvan työyksiköissä.
Olen avoin, luotettava, helposti lähestyttävä persoona. Minulla on
hyvät empatiataidot ja kyky kuunnella. Toimintani asiakas- ja
ohjaustyössä on dialogista ja ratkaisukeskeistä. Vahvuuteni ovat
yhteistyö- ja organisointikyky sekä hyvät keskustelun- ja
ryhmänohjaustaidot.

Työkokemus

2017 ja edelleen
Kalliorannan Työhyvinvointipalvelut
STOry työnohjaaja
Saavutukset työtehtävissä:
Työnohjausryhmien perustaminen ja niiden ohjaaminen sosiaalija terveystoimen sekä koulujen työyhteisöissä kunta-alalla,
yksityisissä hoivakodeissa ja etätyönohjaus Etelä-Suomeen
vuodesta 2020 alkaen.
9/2019–
6/2020

Heinolan kaupunki
Sosiaalityöntekijä
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Keskeiset työtehtävät:
Palvelutarpeen arvioinnit

2019

Tervon kunta
vs. perusturvajohtaja ja vs. sosiaalityöntekijä

Keskeiset työtehtävät:
Kuten edellisessä työpaikassa ja lisäksi kahden
kuukauden aikana vs. perusturvajohtajan tehtävät

2018-2019 Viitasaaren kaupunki
sosiaalityöntekijä
Keskeiset työtehtävät:
Lastensuojelun sekä sosiaalihuoltolain mukaisten
palveluiden sosiaalityöntekijän tehtävät, ja niihin
liittyen palvelutarpeen arvioinnit, asiakassuunnitelmat,
päätösten valmistelua ja päätösten vahvistamista sekä
asiakaskertomusten ym. muiden asiakirjojen laatimista.
Yhteistyö asiakkaiden, lähiverkostojen,
sijaishuoltopaikkojen kanssa sekäpaikallinen
tiimityö.

Pienemmässä määrin aikuissosiaalityön ja
vammaispalvelun vastaavat tehtävät.

1998 -2018
Pielaveden kunta
(virkavapaudet
2006 -2007 ja 2002 -2004)
Erityisopettaja (aluksi luokanopettaja 4 v) peruskoulussa sekä
lukion psykologian opetus, työskentelyä yhteistyötiimissä sosiaalija perhetyöntekijöiden sekä terveydenhuollon henkilöstön kanssa
Keskeiset saavutukset työtehtävissä:
- Oppilaiden ja heidän perheittensä luottamuksen
saavuttaminen ja oppilaiden tukeminen koulunkäynnissä
- Toimivan yhteistyön luominen luokanopettajien ja oppilaitten
perheiden sekä sosiaalitoimen tukiverkoston kanssa

2006-2007

Savonia AMK päätoiminen tuntiopettaja
käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sosionomikoulutuksessa
Keskeiset saavutukset työtehtävissä:
Opettaminen ja opetustyön kehittäminen tiimityössä, uusien
opetusmateriaalien luominen oppilaitokselle

2003-2004

Rovaniemen Terveys- ja Sosiaalialan oppilaitos
Ammatillisten aineiden opettaja/sosiaalinen kuntoutus
lähihoitajakoulutuksessa

Keskeiset saavutukset työtehtävissä:
Opetuksen kehittäminen, erityisopetuksen järjestäminen ja
oppikirjan laatiminen (Karjalainen, Kukkonen, Psykologista
Käyttötietoa, Edita 2004)

2002-2003

JAMKpalvelut Jyväskylän AMK
Sosiaali- ja terveysalan sivutoiminen opettaja sekä asiantuntija ja
toteuttaja esiselvityksessä Jämsän seudun A-klinikan,
Perheneuvolan, Mielenterveyskeskuksen ja Nuorisopsykiatrisen
poliklinikan yhteensovittamiseen

Keskeiset saavutukset työtehtävissä:
- Opiskelijoille päihdetyön opetus sekä ohjaus päihteiden
väärinkäyttäjien tunnistamiseksi ja Wire-kuntoutusprojketissa
asiakkaiden keskusteluryhmien ohjausmallin luominen

-

Esiselvityksessä em. palveluyksiköiden asiakkaiden ja
työntekijöiden haastattelujen/kyselyjen toteutus, aineiston
kokoaminen, loppuraportin laatiminen vaihtoehtoisine
toteutusmalleineen sekä seminaaripäivässä tulosten esittely
johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille

2002

Pohjois-Savon Ammatillinen instituutti Kuopio
sosiaali- ja terveysalan opettaja

2001-2005

Korpikoti ry lastensuojeluyksikkö Keitele
osa-aikainen opettaja peruskoululaisille
Keskeiset saavutukset työtehtävissä:
-

-

1993-1998

Yhteistyömallin luominen paikallisen peruskoulun kanssa
liittyen nuorten keskenjääneen peruskoulun
loppuunsaattamiseen ennen heidän täysi-ikäisyyttään
Peruskouluopetus ja nuorten motivointi koulunkäyntiin

Virolahden, Rantsilan ja Kaavin kunnat
Toiminta sosiaalityöntekijänä (lastensuojelu, vammaispalvelut,
päihdetyö, toimeentulotukiasiakkaat) sekä vanhustenhuollon ja
sosiaalitoimen johtotehtävät
Keskeiset saavutukset työtehtävissä:
- Kaavin pilottikunnassa STAKESin muutoksenhallintaprojektin
loppuunsaattaminen sekä sosiaalitoimen strategian
käynnistäminen
- Rantsilassa sosiaali- ja terveystoimen johtotehtäviin liittyen
terveydenhuollon palveluiden uudistaminen kunnan omaksi
toiminnaksi
- Virolahdella sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon
rakenteellinen uudistustyö sisältäen hoidonporrastuksen
muuttamisen avohuoltopainotteiseksi
- Kaikissa kunnissa lastenvalvojan ja sosiaalityöntekijän
tehtävät sekä kunnan johtoryhmän jäsenenä toimiminen

1992-1993
1991-1992
1989-1991
1988-1989
1988-1988
1987-1988
1984-1987
1982-1984
1981-1982

Keiteleen kunta va. luokanopettaja
Kuopion kpi va. luokanopettaja
Maaningan kunta vanhainkodin johtaja
Kuopion kaupunki sosiaalityöntekijä
Partaharjun Opisto opettaja
Mäntän kaupunki vs. koulukuraattori
Pielaveden evl. srk nuorisonohjaaja
Keiteleen kunta kunnalliskodin johtaja
Hyvinkään kpi vanhainkodin apulaisjohtaja

1979-1981
1978-1979

Pielaveden evl. srk nuorisonohjaaja
Kuhmon evl. srk nuorisonohjaaja

_______________________________________________________________________
Tietotekniset taidot
Perusosaaminen
________________________________________________________________________
Kielitaidot
Suomi
Englanti
Ruotsi
Saksa

äidinkieli
kohtalainen
kohtalainen
kohtalainen

Harrastukset
luontoliikunta, kasvien kasvatus- ja hoito

