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CV Jari Kortesoja (lyhyt) päivitetty

31.7.2018

Koulutus mm:
• M.Eng., insinööri ylempi AMK / Master of Engineering (yAMK-jatkotutkinto
Osaamisen johtaminen -jatkokoulutusohjelmassa, vrt. ylempi korkeakoulututkinto)
• Ammatillinen opettaja, pedagoginen pätevyys (yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen,
erityisala johtaminen ja kehittäminen)
• Näyttötutkintomestari (NTM)
• Näyttötutkintojen arvioijien koulutus, yrittäjyysala
• LMI®-valmentajakoulutus (yritysvalmentaja ja -kouluttaja /coach /businesscoach)
 Sertifioitu LMI-businessvalmentaja ja lisenssinhaltija 3/2006 - 9/2014
 Oman minän johtaminen -valmentajakoulutus (LMI® Leadership Management
International /LMI-Finland)
 Tavoitteista tuloksiin -valmentajakoulutus (LMI® Leadership Management
International /LMI-Finland)
 Valmentava johtaminen -valmentajakoulutus (LMI® Leadership Management
International /LMI-Finland)
 LMI-Finlandin organisaatiossa sisäistä säännöllistä kuukausittaista
businessvalmentajakoulutusta/ myyntivalmennusta/ myynnin koulutusta 20062014
 Tuija Rummukaisen myyntikoulutusta
 LinkedIn -käyttökoulutusta markkinointiin ja myyntiin
 Fonectan myyntikoulutusta
• Hallinnon ja kaupan alan erikoistumisopinnot: Talous ja johtaminen (liiketoiminnan
ymmärrys ja leadership-johtaminen)
• Ammattisotilasjohtajakoulutus ja virkatutkinnot sekä 26-vuotinen kokemus mm.
opetusupseeri, liikenneopettaja, rekkakouluttaja, autokoulun johtaja,
aliupseerikurssin johtaja, talousupseeri, osastoupseeri, kuljetusupseeri,
sektorijohtaja, AVOT-upseeri (avoimet oppimisympäristöt)
• Yliluutnantti evp
• Tuotekehitysinsinööri AMK
• Koneteknikko
• Liikenneopettaja
• Raskaan ajoneuvoyhdistelmän kouluttaja
• Ennakoivan ajon kouluttaja
• ABECEDE-ajokortti
• Joukkueurheilun valmentajakursseja
• Erilaisia laadunhallinnan ja -auditoinnin, prosessityön, EFQM-itsearviointien ja
laatupalkintokilpailun arvioijan kursseja
• IE-koulutus
• Yrittäjien hyvinvointikoulutus
• Mielenterveyden ensiapu®1 -ohjaajakoulutus
• MTEA®1 ohjaaja/kouluttaja
• TMTEA-ohjaajakoulutus (Työelämän mielenterveyden ensiapu)
• … lisäksi runsaasti muita pätevöittäviä kursseja (todistukset)
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Työkokemus:
• yli 38-vuotinen käytännön kokemus erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä sekä
opetus- ja kouluttajatehtävissä
• yli 12 vuotta yrittäjänä sekä yritys- ja organisaatiovalmentajana ja -kouluttajana
johtamis- ja businessvalmennusta ja henkilöstökoulutusta
• yli 12 vuotta yrittäjänä omien palveluiden markkinointia ja myyntiä
• kouluttajana /valmentajana /konsulttina /asiantuntijana useita yritysten Tykes/Tekes -rahoitteisia kehittämisprojekteja eri alojen yrityksissä sisältäen
liiketoiminnan kehittämistä sekä yrittäjien, johtajien, päälliköiden, aluejohtajien,
myyntipäälliköiden, esimiesten, myyjien ja koko henkilöstön koulutusta
/valmennusta
• yli 6 vuotta näyttötutkintojen arvioijana: Yrittäjän ammattitutkintojen (YAT),
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintojen (YJEAT) ja Yritysneuvojan
erikoisammattitutkintojen (YNEAT) arvioijana (Suomen Yrittäjäopistossa)
• yrittäjien hyvinvointikouluttajana yrittäjien hyvinvointikursseja eri paikkakunnilla
(Suomen Mielenterveysseuran kouluttamana)
• kasvuyritysten sparraajana /myllärinä valtakunnallisessa KasvuOpen:ssa vuosina
2015, 2016 ja 2017
• erilaisia projekteja muutos- ja kehittämistehtävistä puolustusvoimissa
• laatuvastaavana laatu-, itsearviointi- ja prosessityökokemusta
• laatupalkintokilpailun arvioijana
• joukkueurheilun valmentajana ja muissa tehtävissä
• urheiluseuralehden päätoimittajana
• liikenneopettajana
• rekkakouluttajana
• ennakoivan ajon kouluttajana
 ammatillisena opettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa 3. vuosikurssin
tradenomiopiskelijoiden "Esimiestyö" -opintojakson opetuksessa
 luentoja ja seminaareja yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin ja Hämeen
ammattikorkeakoulun tilaisuuksissa
 luentoja yrittäjäopiskelijoille Rotarian Leadership Academyn puitteissa
 runsaasti lehtijuttuja ja artikkeleita johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä
 pitkä kokemus vaikuttajana kauppakamarin koulutusvaliokunnassa
 kokemusta alumnitoiminnasta ja sen kehittämisestä
Erityisosaamisalueet liiketalouden osa-alueella:
• yrittäjien, johtajien, päälliköiden, esimiesten ja avainhenkilöiden henkilökohtainen
valmennus ja koulutus
• liiketoiminnan kehittäminen
• kouluttajana /valmentajana /konsulttina /asiantuntijana pitkäkestoiset yritysten
Tykes- /Tekes -rahoitteiset kehittämisprojektit liiketoiminnan kehittämiseen (paljon
tuloksellisia referenssejä)
• yritysjohtajien (YJEAT), yrittäjien (YAT), yritysneuvojien (YNEAT) ja johtajien (JET)
näyttötutkintojen arviointi
• liiketoimintasuunnitelmat ja yritysanalyysit
• liikkeenjohdon konsultointi
• coaching /businesscoaching
• hyvinvointikoulutus
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tuottavuus- ja tuloksellisuus -valmennus
oman itsensä johtaminen -valmennus
valmentava johtaminen -esimiesvalmennus
johtamiseen sekä tavoitteelliseen, sitoutuneeseen ja suunnitelmalliseen toimintaan
valmentaminen ja sparraaminen
johtaminen ja esimiestyö
osaamisen johtaminen
arvot, arvokeskustelu ja arvojohtaminen
muutosjohtaminen
tiimityö
EFQM-laatutyökalujen käyttö - itsearvioinnit
toimen- ja tehtävänkuvaukset - kehityskeskustelut - kokouskäytännöt
työilmapiirikyselyt
johtamiskäyttäytymisen arviointien hallinta - transaktionaalinen ja
transformationaalinen sotilasjohtaminen
kokonaisvaltainen elämänhallinta

Oma yritys:
• Menestyksen mitta Oy (www.menestyksenmitta.fi)
• Menestyksen mitta Oy on saanut Suomen Vahvimmat -sertifikaatin 2011 ja 2013
sekä Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatin 2013-2017.
Menestyksen mitta Oy on hyväksytty Tekesin innovaatioseteli -palveluntarjoajaksi.
Leadership Management International® /LMI-Finland:
• jäsen kansainvälisessä valmennusorganisaatiossa LMI® (Leadership Management
International®) – lisenssinhaltija 3/2006 - 9/2014
Ansiot LMI®:n sertifioituna businessvalmentajana 3/2006 - 9/2014:
• first degree
• second degree
• third degree
• master degree
Ansiomerkit:
• Suomen Valkoisen Ruusun Ansioristi
• Maanpuolustusmitali, kultainen solki
• Ali-, toimi- ja opistoupseerien perinnemitali
• Suomen Yrittäjien hopeinen yrittäjäristi
• Keskuskauppakamarin pronssinen ansiomerkki
Nykyiset luottamustehtävät:
• Hämeen kauppakamarin koulutusvaliokunnassa
Jäsenyydet:
• Suomen Yrittäjät, Hämeen Yrittäjät, Hämeenlinnan Yrittäjät
• Kauppakamari, Hämeen kauppakamari
• Hämeen kauppakamarin koulutusvaliokunta
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Harrastukset:
• Kuorolaulu Hämeenlinnan Mieskuorossa (useita kansainvälisiä palkintoja)
• elinikäinen itseni kehittäminen
• opiskelu
• yritysten ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät kirjoitukset ja artikkelit
• fustra, kuntosali, sauvakävely, lenkkeily ja ulkoilu
Perhe:
• vaimo ja kaksi aikuista lasta
Asuinkunta:
• Hämeenlinna (syntynyt Kauhavalla)

