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Koulutus

Tekniikan tohtori, Tampereen teknillinen yliopisto 2006 
Väitöskirja ”Integrated Configuration Knowledge Management by Configuration Matrices
– A Framework for Representing Configuration Knowledge”

Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen yliopisto 2003 
Pääaineena tuotantotekniikka ja pitkänäsivuaineena teollisuustalous

Keskeinen työkokemus

Ponsse Oyj, Toimitusjohtaja 2008 alkaen
Aloitin tehtävät juuri ennen vuoden 2008 rahoituskriisiä. 2008 tapahtumien johdosta 
vastuullani oli konsernin palauttaminen arvomaailmassa juurilleen toipumaan kovasta
kasvusta. Vaikeiden aikojen johdosta tehtävänäni oli myös nopea konsernirakenteiden ja
strategian muutos sekä organisaation saneeraus. Onnistuimme erinomaisesti ja 2010 luku 
oli voimakasta kasvun aikaa. Ponsse yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa ja henkilöstönsä sekä 
jatkoi vahvaa kansainvälistymistään. Jatkuva uusiutuminen yhtiössä on ollut tehokasta ja 
tuotekehitysinvestoinnit ovat tuottaneet kestävää kilpailuetua. Ponsse on voimakkaasti 
arvojohdettu yritys, jonka vahva kulttuuri on yksi sen merkittävimmistä kilpailueduista. 
Ponssen johtoryhmän puheenjohtaja.

Ponsse Oyj, Tehtaanjohtaja 2006–2008
Vastuualueena Ponsse konsernin teollinen toiminta. Organisaatiossa Vieremän ja Brasilian
tehtaat, Laatu, IT, tuotannon kehitys, tilauskeskus ja toimitusvarustelu, yhteensä noin 350
henkeä. Projekteina olivat uuden tuotantofilosofian viimeistely, laaduntuottokyvyn
parantaminen, kapasiteetin kasvattaminen sekä investointien läpivienti. Tehtaan
kapasiteetti oli maksimissaan noin 1100 konetta. Ponssen johtoryhmän jäsen.

Ponsse Oyj, Laatu- ja IT-johtaja 2005–2006 
Vastuualueena Ponsse konsernin globaalit laatu- ja IT toiminnot. Uuden laatukonseptin 
kehitys ja lanseeraus sekä ERP projektit Venäjälle ja Etelä- Amerikkaan olivat suurimmat 
projektit. Ponssen johtoryhmän jäsen.

Tampereen teknillinen yliopisto, Tutkija 2003–2005
Työpiste Ponssen Vieremän tehtaalla. Väitöskirjan aiheena oli tutkia tuotettavuutta
konfiguroitavuuden ja tuoterakenteen modulaarisuuden kontekstissa. Aikaansaadut
muutokset tuoterakenteissa mahdollistivat Ponssennykyisen tuotantofilosofian sekä tilaus-
toimitusprosessin. Työn aikana tehdyt ohjelmistot ovat edelleen Ponssella käytössä.

Ponsse Oyj, Diplomityöntekijä 2002–2003
Diplomityön aiheena konfiguroituvan tuotteen modulaarisuuden kehittäminen.

Luottamustoimet

• 2020 - Olvi-säätiön hallituksen jäsen
• 2018 - Ilmarisen hallituksen jäsen
• 2014 – 2020 Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen
• 2008 - Ponsse Oyj:n tytäryhtiöiden (Ruotsi, Norja, Ranska, Venäjä, Kiina,

Uruguay, Brasilia, Yhdysvallat,UK) hallitusten varapuheenjohtaja
• 2019 - Epec Oy hallituksen puheenjohtaja
• 2011 – 2018 Epec Oy hallituksen varapuheenjohtaja
• 2008 - Einari Vidgren säätiön hallituksen varapuheenjohtaja
• 2006 – 2008 VTT neuvottelukunta

Olvi Oyj - Hallituksen jäsenehdokas 2021
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