Pyydän tulla huomioiduksi täyttäessänne työtehtävää, jossa tarvitaan rivakkaa
toimeen tarttumista, joukkueosaamista sekä yrittäjämäistä työotetta.
Pidän ihmisistä, ideoinnista ja haasteiden ratkaisemisesta. Nautin yhdessä
tekemisestä, eikä hymy hyydy tiukoissakaan paikoissa. Projektien hallinnassa ja
asiakaspalvelussa olen erinomainen. Tehtävät hoidan loppuun tinkimättömästi.

Pasi Räisänen
GSM 044 3080 022
raisasenpasi@gmail.com
Olen koonnut lisätietoa sekä
esimerkkejä projekteista ja
toteutuksista kotisivuilleni

www.presolutions.fi
Kielitaito
Äidinkieli suomi.
Työskentelykielenä myös
• englanti (kiitettävä)
• ruotsi (hyvä)
• saksa (hyvä).

Harrastukset
Itsepuolustuslajit, kuntosali,
talon tuunaaminen, musiikki,
valokuvaus ja ukkihommat.

Koulutukseltani olen luokanopettaja, mutta kuuden opettajavuoden jälkeen olen
työskennellyt monipuolisissa myynnin, asiakaspalvelun ja markkinointiviestinnän
tehtävissä. Vuoden 2016 jälkeen olen työskennellyt vaativien asiakaskohtaamisten sekä henkilökunnan ja kiinteistöjen hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä.
Sivulla kaksi on tietoa nykyisestä ja aiemmista työpaikoistani.

Koulutus ja tutkinnot
2002-2003 Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto, Fintra.
1987-1992 Kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja, Turun yliopisto.
1986-1987 Rakennuspiirtäjä, Salon ammattioppilaitos.

Kurssit
2020 Turvallisuuspäällikön peruskurssi; SPEK.
2016 Järjestyksenvalvojan peruskurssi; FORA Security Services.
2003-2004 Digitaalinen av-tuottaja; Helsingin kauppakorkeakoulu.
1997-1998 Työyhteisöviestijän erikoistumisopinnot, Helia.

Muu toiminta
2020 Prime Fighters, krav maga –ohjaajakoulutus.
2017 Tapanilan Erä, nyrkkeilyjaoston puheenjohtaja.
2016-2019 OC System Oy, hallituksen jäsen.
2006 Reservin kapteeni, UudRakP, krh:n komppaniaupseeri.
2006-2008 Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, ohjausryhmä.
2004-2007 Suomen 3D-yhdistys ry, sihteeri.
2001-2003 International Network Contacts ry, puheenjohtaja.
2000 Suomen Tiedottajien liitto ry, kunniakirja.
1994-1998 Rautalammin Reitin Loma Oy, hallituksen jäsen.
1990-1992 Opiskelijajärjestö Opex, klubi-isäntä.

Lisätietoa
Maanmittauslaitos, palveluvastaava Jukka Colliander (040 5225 498).
Maanmittauslaitos, erityisasiantuntija Juha Tuominen (040 0151 813).
Käpylän peruskoulu, rehtori Sirpa Kopsa (09 3108 2063).
Naulakallion lastenkoti, vastaava ohjaaja Mikael Stark (GSM 040 1281 971).
Tavastia-klubi, vuoropäällikkö Kaisa Halmeenlaakso (GSM 044 3528 556).
Tapanilan Urheilutalosäätiö, ex-tj Hannu Tarsaranta (GSM 050 5673 472).
Presolutions - QR-koodi

Työhistoria sivulla kaksi.

03/2020 –
Maanmittauslaitos, Pasila; virastomestari/
toimitilapalvelut (50 %), SSO/FINPOS-tiimi (50 %)
Virastomestarina vastaan työntekijöiden arjen sujuvoittamisesta
(toimikortit, kulkutunnisteet, postitus, kiinteistöhuollon
koordinointi) ja sijaistan tarvittaessa pääjohtajan autonkuljettajaa.
Site Security Officerina (SSO, Egnos RIMS –satelliittiasemat) olen
mukana hankesuunnittelussa ja vastaan ylläpito-, yhteys- ja
raportointitehtävistä. Toimin myös aktiivisesti Pasilan
toimipaikkaryhmässä mm. järjestämällä tapahtumia.
08/2019 – 03/2020 Käpylän peruskoulu; kouluisäntä
Pidin huolta kolmen erillisen koulurakennuksen toimintojen
sujuvuudesta sekä tekemällä itse että koordinoimalla kiinteistöhuollon kumppaneiden toimintaa. Vastasin osaltani henkilökunnan
ja koululaisten viihtymisestä ja turvallisuudesta. Toimin myös
resurssitukihenkilönä erityishuomiota vaativien oppilaiden kanssa.
07/2017 – 03/2019 Naulakallion lastenkoti; sosiaaliohjaaja.
Työskentelin sekä Helsingin kaupungin lastenkodin pitkäaikaisosastolla että päihdeongelmaisten pysäytysosastolla huostaan
otettujen nuorten kanssa. Vastuullani oli omaohjattavia nuoria,
ja tein myös perhetyötä nuorten vanhempien kanssa.
12/2016 –
Tavastia-Klubi; järjestyksenvalvoja
Portsarina vastaan osaltani Tavastian henkilökunnan ja asiakkaiden
turvallisuudesta ja iloisen illan onnistumisesta. Vuodesta 2016 isän
kevääseen 2018 huolehdin portsari- ja lastenkotivuorojen lomassa
parkinsonin tautia sairastaneen isäni asioista ja hyvinvoinnista.
01/2008 – 11/2016 Tapanilan Urheilutalosäätiö; myyntipäällikkö
Päävastuullani olivat yritysryhmille suunnattujen tyky- ja virkistyspäiväpalvelujen myyminen. Ideoin uusia palveluja ja rakensin
asiakkaista huolehtimisen ketjun aukottomaksi. Vastasin urheilukeskuksen markkinointiviestinnästä ja mm. uudistin kotisivut.
Lisäksi toimin toimitusjohtajan työparina mm. urheilukeskuksen
strategiatyössä ja kehittämishankkeissa.
08/2002 – 01/2008 Presolutions; tuottaja
Viestinnän suunnittelijana toteutin mm. presentaatio- ja internetkokonaisuuksia (mainostoimistot Recommended, ChDesign ja
TOTAL). Presolutions-konsulttiyritykseni perustin vuonna 2005, ja
sen kautta ideoin, myin, käsikirjoitin internetpohjaisia työkaluja (JJNet Group Oy). Lisäksi tuotin 3D-tuotantoja (ADE, 3DCircus) ja
tutustuin 3D-näyttöjen mahdollisuuksiin (ViolArt).

04/2002 – 08/2002 eWSOY; tuotepäällikkö
Myin uutta sähköistä oppimisympäristöä kouluille ja osallistuin
markkinointiviestintätehtäviin ja käyttäjäkoulutukseen. Toimin
yhteyshenkilönä WSOY:n oppikirjoja tuottaviin henkilöihin.
01/2001 – 04/2002 Avidea Presentation Oy; markkinointipäällikkö
Vastasin ohjelmistomyynnistä ja viestintätehtävistä sekä loistavan
presentaatio-ohjelmiston käyttökoulutuksesta. Loin yrityksen uuden
visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeiston lisäksi myös nettisivujen
sisällön. Käsikirjoitin ja toteutin audiovisuaalisia tuotantoja.
01/1999 – 01/2001 Helsingin Opetusvirasto; yhteyspäällikkö
Olin mukana johtoryhmän visio- ja strategiatyössä, jonka pohjalta
kilpailutin ja toteutin opetusvirastolle uuden visuaalisen ”Opin
Omena” -ilmeen. Tuotin ”Osaan Sen” –videon (musiikki Mikko
Kuustonen), jota hyödynnettiin Educa99-messuilla ja muissa
järjestämissäni tapahtumissa. Olin mukana intranet-uudistuksessa
ja toimin päätoimittajana Kouluhelsinki-lehdessä. Uudistamani lehti
sai vuonna 2000 kunniamaininnan (Suomen tiedottajien liitto).
01/1993 – 01/1999 Turku, Rautalampi, Helsinki; opettaja
Kevään 1993 opetin Turun Vasaramäen koululla maahanmuuttajia.
Sain viran Rautalammin ala-asteelta (8/93-5/95), ja tuolloin olin
osakkaana matkailuyrityksessä. Siirryin Helsingin Puistolan alaasteelle (8/95-5/97), ja sain viran Helsingin Tapanilan ala-asteelta
(8/97-1/99). Sieltä silloinen opetustoimen johtaja rekrytoi minut
opetusvirastoon. Helsingissä töiden ohella suoritin iltaopiskeluna
viestinnän erikoistumisopinnot.
08/1990 – 04/1991 YK; tilannepäivystäjä ja joukkueenjohtaja
Toimin Persianlahden ensimmäisen sodan aikana Golanilla aluksi
tilannepäivystäjänä ja yhteysupseerina kanadalaisten ammattisotilaiden kanssa. Työskentelykielenä oli englanti. Myöhemmin
joukkueenjohtajana vastuullani oli kolme eteläisintä vartioasemaa.
Tehtäviini kuului operatiivisten tehtävien lisäksi vieraiden
isännöinti. Toimin myös Lapinlahden linnut - yhtyeen vastuuupseerina heidän Libanon-Golan -viihdytyskiertueensa aikana.
Vuodesta 1981 alkaen Kesä- ja opiskeluaikojen työpaikat
Muurarin apupoika, tietyömies, vesurihenkilö, pystymittaaja,
taimitarhatyöntekijä, trukkikuski, juniortimpuri, valimotyöntekijä,
keernanvalaja, maxiveneen hioja, lohkon imuroija, telinerakentaja,
makkaratehtaan lähettämön työntekijä, rappari, talonrakentaja.

