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PROFIILI
”Minulla on yli 20 vuoden kokemus viestinnän eri tehtävistä ja viestintään liittyvien projektien hallinnasta. Tällä
hetkellä vastaan ilmastonmuutoksen hillintään ja kiertotalouteen liittyvästä viestinnästä Suomen
ympäristökeskuksessa. Vedän muun muassa Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkoston ja Circwaste Life+ verkoston viestintätyötä. Olen ollut mukana kehittämässä ja rakentamassa useita erilaisia verkkopalveluita, tuotteita ja laskureita ja olen vastannut niiden markkinoinnista ja viestinnästä (mm. ymparisto.fi, Hinkufoorumi.fi, materiaalitkiertoon.fi, ekopaasto.fi, etatyopaiva.fi, llmastodieetti.fi ja itämeri-laskuri).
Olen käynnistänyt ja toteuttanut kansallisen Etätyökampanjan yhteistyössä Microsoftin kanssa, Ekopaastokampanjan Suomen luterilaisen kirkon kanssa sekä useita liikenneturvallisuuskampanjoita. Minulla on taito
yhdistää verkostokumppaneiden mediaviestinnän, markkinointiviestinnän, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median
osaaminen sekä halu ulottaa viestinnällinen yhteistyö myös yleisöiltään rajattuihin kanaviin.”
TYÖKOKEMUS
Suomen ympäristökeskus
Viestintäasiantuntija
11/2013 –
Ilmastonmuutoksen hillintään ja kiertotalouteen liittyvät viestintätyöt ja viestintään liittyvien projektien hallinta.
Vetovastuu muun muassa Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkoston ja Circwaste Life+ -verkoston
viestintätyöstä. Viestintäkampanjoiden kehittäminen ja toteutus, esimerkkinä Etätyö-kampanja yhteistyössä
Microsoftin ja Valtiokonttorin kanssa sekä Ekopaasto Suomen luterilaisen kirkon kanssa. EEA:n viestintäverkosto
Green Spider palkitsi Etätyö-kampanjan vuoden parhaana ja Ekopaasto nimettiin Pohjoismaiden neuvoston
ympäristöpalkinnon saajaehdokkaaksi (1-2 ehdokasta per maa).
Monipuolista osaamista mediaviestinnästä, markkinointiviestinnästä, verkkoviestinnästä ja sosiaalisesta mediasta.
Kiinnostus suuntautuu erityisesti viestinnän vaikuttavuuteen sekä tiedon, toiminnan ja viestinnän väliseen
suhteeseen yhteistyön ja verkostoviestinnän keinoin.
Vs. viestintäpäällikkö
08/2016 – 02/2017
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ajankohtaisviestinnän ja -hankeviestinnän käytännöntyön johtaminen ja tuki.
Viestintäpalvelut-tiimi vastaa SYKEn koko ajankohtaisviestinnästä ml. mediaviestintä, verkkoviestintä ja
hankeviestintä. Viestintästrategian kehittäminen työn ulkoistamisen ja hankeviestinnän johtamisen
näkökulmasta.
Verkkopäätoimittaja
2/2004 – 11/2013
Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelun ymparisto.fi:n verkko- ja ajankohtaisviestinnän kehittäminen,
johtaminen ja toteutus yhteistyössä hallinnonalan verkkoviestijöiden kanssa. Osallistuminen julkisten
verkkopalveluiden laatukriteereiden määrittelyyn, laadintaan ja lanseeraukseen.
Verkkotoimittaja
07/2001 – 01/2004

Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelun ymparisto.fi:n ajankohtaisviestinnän määrittely, linjaaminen, toteutus
ja kehittäminen osana verkkopalvelun kokonaisuudistusta.
Liikenne- ja viestintäministeriö
Tiedottaja
08/1991 - 07/2001
Ulkoinen ja sisäinen viestintä, erityisesti liikennesektori. Sisäinen viestintä ja intran rakentaminen ja ylläpito.
Ulkoisen verkkopalvelun kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito. Liikenneturvallisuuskampanjoiden ideointi,
toteutus ja johtaminen yhteistyössä poliisin, Liikenneturvan ja Alkon kanssa.
Helsingin Sanomat
Toimittaja
06/1988 - 12/1989
Kotimaan uutistoimitus, Lauantai-sivut, reportaasit.
Kesätoimittaja
6/1987-8/1987
6/1986-8/1986
6/1985-8/1985
Koillissanomat
Kesätoimittaja ja toimitusharjoittelija
06/1984 - 08/1984
06/1983 - 08/1983
04/1983
Freelance-työt
Euroopan Unioni, DG5
01/1997 - 05/1999
EU:n komission julkaisut ESF project exsamples ja ESF InfoReview, Suomea koskevat artikkelit
STAKES
01/1997 - 05/1999
Juttuja ja piirroksia STAKESin julkaisuihin
KOULUTUS
Tutkinto
Hallintotieteiden maisteri (HTM), julkishallinto, suomi, Tampereen yliopisto
Haapaveden opisto, toimittajatutkinto
Ylioppilastutkinto, suomi
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