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KOULUTUS
Koulutus:

Psykologian maisteri PsM, laillistettu psykologi (2000), Jyväskylän yliopisto
EuroPsy europsykologin pätevyys / työ ja organisaatiot & terveydenhuolto ja kliininen
psykologia (European Certificate in Psychology)
Erityisryhmien liikunnanohjaaja
Itä-Suomen Liikuntaopisto, Joensuu (1992)
Ylioppilas
Niinivaaran Lukio, Joensuu (1991)

LISÄKOULUTUSTA
 Ratkaisukeskeinen psykoterapia, 3-vuotinen koulutus (2008-2011)
 Introduction to Systemic Thinking & Practice (3 kk koulutus systeemiseen viitekehykseen ja työtapoihin) / Odeco Oy
& KCC-Kensington Consultation Centre (2007)
 Henkilöstön kehittäjän valmennusohjelma - hrd3 / Infor ja Johtamistaidon opisto (2005-2006)
 Täydentäviä opintoja Jyväskylän yliopiston taloustieteellisen tiedekunnan johtamisen koulutusohjelmassa (20022003)
 Johdon ja Esimiesten Työnohjaaja (40 ov.) / Johtamistaidon Opisto (2000-2002)
 European Masters Degree in Sport and Exercise Psychology (40 ov.) / Yliopistot: Jyväskylä; Leuven, Belgia;
Thessaloniki, Kreikka (1998-1999)
 The Rorschach Comprehensive System (23 ov.) 1,5-vuotinen psykologinen persoonallisuuden arviointi- ja
tutkimusmenetelmäkoulutus) Jyväskylän Kesäyliopisto & The Finnish Rorschach Association for the Comprehensive System Ry (1997-1998)

HENKILÖARVIOINNIN AMMATTILAISEN SERTIFIKAATTI
Myönnetty 2003 Suomen Psykologiliiton toimesta.
(Suomessa laki yksityisyyden suojasta työelämässä (YksL 477/2001) edellyttää, että henkilöarvioinnit tehdään
luotettavasti ja että henkilöarvioijat ovat asiantuntevia. Lain pohjalta Suomen Psykologiliitto ry. on kehittänyt
sertifiointijärjestelmän henkilöarvioinnin ammattilaisille.

VALMENTAJA- &
KONSULTOINTIKOKEMUS

Johtajien, johtoryhmien, esimiesten ja henkilöstön konsultointia, valmennusta ja
koulutusta v. 2000 alkaen.
Julkinen sektori: Valtionhallinnon ja kuntasektorin eri laitoksia ja virastoja, ministeriö,
kaupunkeja ja sairaanhoitopiirejä.
Yksityisen sektorin toimialoja: metalli, kemia, puunjalostus ja paperituotanto, ICT,
monialateollisuus, koneenrakennus, elintarvike, rakennus, automaatio, talous, kirjanpito ja laskenta.

TYÖKOKEMUS
Valmentaja, Psykologi,
Johdon ja esimiesten
työnohjaaja, Yrittäjä
2009 -

SKCCC / Sampo Kettunen Consulting, Coaching & Counselling
Liikkeenjohdon, johtamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvä konsultointi,
valmennus ja koulutus asiakasorganisaatioissa. Johtoryhmien valmennus, johtajien
ja esimiesten yksilöllinen valmennus (coaching), esimiesvalmennusohjelmat,
henkilöstön pitkien kehittämisprosessien suunnittelu ja toteuttaminen, kriisitilanteiden
konsultointi, työnohjaus. Rekrytointiin liittyvä konsultointi. Yrityksen toiminta- ja kehittämisvastuut. Toiminta-alue: Suomi.

Seniorikonsultti, Psykologi,
Johdon ja esimiesten
työnohjaaja
2002-2009

ODECO Oy (henkilöstön ja johtamisen kehittämisen konsulttiyritys)
Liikkeenjohdon, johtamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvä konsultointi,
valmennus ja koulutus asiakasorganisaatioissa. Johtoryhmien valmennus, johtajien
ja esimiesten yksilöllinen valmennus (coaching), henkilöstön pitkien kehittämisprosessien suunnittelu ja toteuttaminen, kriisitilanteiden konsultointi, työnohjaus. Rekrytointiin liittyvä konsultointi, soveltuvuustutkimukset ja -lausunnot, rekrytointi- ja arviointihaastattelut, Rorschach Comprehensive System -tutkimukset. Markkinointi, uusasiakashankinta ja asiakassuhdetoiminta. Toiminta-alueet: Suomi, Ukraina, Singapore, Kiina, Uusi-Seelanti.

Henkilöstökonsultti
2001 - 2002

ICT-alan Oyj
Yrityksen rekrytoinnista vastaaminen; työntekijöiden hakeminen ja valinta,
soveltuvuustutkimukset ja yrityksen sisäinen konsultointi. Kehityspolkujen, koulutusputkien ja perehdytyksen kehittäminen. Henkilöstöhallinnon tehtävät ja henkilöstöstrategian suunnittelu. Toiminta-alue: Suomi.

Henkilöstökonsultti
2000 - 2001

Rekrytointikonsultoinnin Oy
Rekrytointiin ja henkilöarviointiin liittyvä konsultointi, soveltuvuustutkimukset,
rekrytointihaastattelut ja soveltuvuuslausunnot. Suorahakurekrytointi (head-hunting),
markkinointi ja asiakashankinta, tutkimusmenetelmien tuotteistus ja yrityksen toimintamenetelmien kehittäminen, koulutus. Toiminta-alue: Suomi.

Tutkimusassistentti
1999

Aristotelian University of Thessaloniki, Kreikka
Department of Physical Education & Sport Science
Itsenäinen tutkimustyö, koehenkilöiden haastattelut ja psykologinen testaus, tutkimussuunnitelman laatiminen. käännöstyöt suomesta englanniksi.

Assistentti
1997 - 1999

Soveltuvuusarvioinnin asiantuntijayritys
Soveltuvuustestien tekeminen oppilaitoksiin pyrkiville, ryhmäarviot.

Työharjoittelu
psykologina
1997

Kangasvuoren sairaala, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
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MUUTA TYÖKOKEMUSTA
Psykoterapeuttinen
asiakastyö vapaaehtoistyönä
2003 - 2004

Yliopiston psykoterapiaklinikka

KIELITAITO
Englanti
Ruotsi
Saksa

sujuva (puhe), hyvä (kirjallinen ilmaisu)
tyydyttävä
alkeet

TIETEELLISET JULKAISUT
Posteriesitys:

“Extreme athletes’ personality structures and functioning, motives and
flow-experience” / XVI th International Congress of Rorschach and Projective Methods,
Amsterdam 7/1999

Ansioluettelo vahvistetaan allekirjoituksella
__________________________________
Sampo Kettunen, PsM
valmentaja, psykologi,
johdon ja esimiesten työnohjaaja,
yrittäjä
www.skccc.fi
www.johtamisvalmennus.fi
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