
1 (5)  

novetos@novetos.fi | www.novetos.fi  

 
                      

 
Profiili 
Anne Roine työskentelee Novetoksessa 

yrityskonsulttina, valmentajana, fasilitaattorina ja 

coachina. Anne on mukaansa tempaava ihminen. 

Vaikka Anne tähyääkin tulevaisuuteen, hän 

ymmärtää nykytilanteen ja henkilökohtaisen 

kasvuprosessin. Anne hakee tinkimättä 

parhaimmat ratkaisut olemassa oleviin 

haasteisiin tavoitteena tuottaa mitattavat 

tulokset. Annen palaute on välitöntä ja 

ymmärtävää ja hän kulkee valmennettavien 

rinnalla koko matkan. 

Tärkeimmät osaamisalueet  

• Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen ja 
konsultointi, valmentava ja osallistava 
johtaminen 

• Muutosjohtaminen ja muutoshankkeet  

• Organisaation työhyvinvointikulttuurin 
kehittäminen 

• Tiimien ja toimintatapojen kehittäminen, 
vuorovaikutus ja ryhmädynamiikka ja 
fasilitointi 

• Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden 
coaching 

• Työyhteisön kehittämishankkeet  

• Itsensä johtaminen, oma hyvinvointi, 
onnistumisen mahdollistaminen 

 

 

Kielitaito  

Suomi – Äidinkieli, erinomainen  

Englanti – Kohtalainen työkieli  

Ruotsi – Perustiedot  

Anne Roine 
s. 1.6.1960 

Novetos Oy 

Keilaranta 1 

02150 ESPOO  

050 344 4133 
anne.roine@novetos.fi 
www.novetos.fi 

Koulutus 

MKT 2001 

Markkinointimerkonomi 1982 

Suomen Liikemiesten kauppaoppilaitos  
 

Muut pätevyydet 

Extended Disc 2017 
- sertifioitu kouluttaja  

EIF Enneagrammikouluttaja 2008 – 2010 
EIF Enneagrammiohjaaja ja valmentaja 2008 – 

2009 

MB Elämäntaidon valmentaja 2007 – 2008 

Liike– elämän englanti 2004 – 2005 
- personal training -ohjelma 40 h 
- Lindberg Training Oy/Ian Marson 

Projektijohtaminen, Helia 2002 – 2003 

Liike– elämän englanti 2001 – 2002 

Strateginen johtaminen 2001 – 2002 

–  johtamisen erikoisopinnot  

Helia (Helsingin Liiketalouden 

Ammattikorkeakoulu) 

/Yritysvalmennus 

- johtaminen ja esimieskoulutus 
- laskentatoimi/kustannusanalyysit ja 

kannattavuus 
- strateginen johtaminen 
- projektien johtaminen  

- prosessit ja johtaminen, kehittäminen 
- toimintolaskenta ja BSC 
- tiimien johtaminen 
- ajankäyttöhallinta 
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Työkokemus  

Novetos Oy, yrityskonsultti, valmentaja, fasilitaattori, coach  2018 –  
Completo Consulting Oy, asiakassuhdejohtaja, valmentaja, fasilitaattori, coach 2013 – 2017 
Suomen Partiolaiset ry / Value Based Leadership -koulutus nuorille johtajille 
Fasilitaattori/Pro Bono -projekti    2017 
Suomen Kansallisooppera, myynnin ja markkinoinnin tuottaja  2013  

Suomen World Vision, kv. yrityssuhteet     2011 – 2013 

Suomen Kansallisteatteri, myynti- ja markkinointipäällikkö   2006 – 2011 

Perkko Oy, projektipäällikkö     2006 – 2006 

 Wulff Oy Ab, myyntijohtaja     2004 – 2005 

 Hansel Oy      1996 – 2004 

projektipäällikkö    2003 – 2004 

vt. myyntijohtaja    2002 – 2003 

johtava konsultti    2000 – 2002 

asiakasratkaisukonsultti   1998 – 1999 

konsultti     1996 – 1998 

Skandinavian Telemarketing Oy, telemarkkinoija   1995 – 1996 

Kotikomennus, äiti     1990 – 1995 
Radio West Oy, toimittaja     1989 – 1990 
Radio Lohi Oy, toimittaja, toimituspäällikkö    1988 – 1989 
Merkonomiliitto ry     1984 – 1988 

Päätoimittaja: Merkonomi-lehti 
Tiedotus- ja järjestösihteeri 

Kokoomuksen Nuorten Helsingin Piiri ry, piirisihteeri   1984 – 1984 
Freelancer-toimittaja     1984 – 1984 

- Aikakauslehdet, Oy Yleisradio Ab 
Invalidiliitto ry, projektisihteeri    1982 – 1983 
 

Verkostot, sidosryhmät, luottamustehtävät ja muu aktiivisuus 

 

Asunto-osakeyhtiö Ristipuro     2011– 2014 

- hallituksen jäsen     2011 – 2012 

- hallituksen puheenjohtaja     2012 – 2014 
 

Asunto-osakeyhtiö Haltianpolku 2    2002 – 2004 

- hallituksen jäsen 

 

Järvenpään Palo/yleisurheilu 

- hallituksen sihteeri    1999 – 2001 

- toimitsija     1998 – 2004 
 

Vaalilautakunnat 1982, 1983 ja 1988 

sihteeri, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 

 

Helsingin Toimihenkilöiden kokoomus ry 

- sihteeri     1980 – 1983 

- puheenjohtaja     1983 – 1985 
 

Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätiö HOAS 

- erillisyhteisöjen puheenjohtaja    1982 – 1985 

- valtuuskunnan jäsen    1984 – 1985 
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- hallituksen jäsen     1986 – 1988 

- kiinteistövaliokunnan jäsen    1986 – 1988 

- lehtineuvoston puheenjohtaja    1986 – 1988 
 

Pääkaupunkiseudun Kauppaopiskelijat ry    1981 

- hallituksen jäsen 

 

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 

- edustajiston sihteeri    1980 

- oppilaskunnan hallituksen sihteeri   1981 

- oppilaskunnan lehden toimittaja   1980 

 

 

Anne Roineen referenssejä: esimerkkejä esimiehille, asiantuntijoille sekä työtekijöille tehdyistä 

valmennuksista sekä julkisella että yksityissektorilla  

  

Tampereen kaupunki (2015 – 2016) 

•  Konsernipalvelujen esimiesten muutosjohtamisen valmennus. Lisäksi henkilökunnalle 

suunnattu muutosvalmennus, uuteen työkulttuuriin sitoutuminen. Tampereen kaupungin 

toimialueiden johtoryhmät. ”Muutosjohtamisen avaimet”. 

 

Helsingin kaupunki, Stadin ammattiopisto (2017) 

• Talous- ja hallinto-osastolle vuorovaikutus- ja työkulttuuriin sitoutumista vahvistava 

valmennusohjelma 

  

Juomateollisuus (2015 – 2017)  

•  Esimiehille suunnattu valmentavan johtamisen valmennus. Henkilöstölle suunnattu 

muutosvalmennus, uuteen työkulttuuriin sitoutuminen. Uuteen fuusioon valmistautuminen.  

  

Liikennealan yritys (vuoden pituinen valmennus 2016)  

• Koko henkilökunnalle työhyvin vointia tukeva valmennus. Tavoitteena oli parantaa koko 

työyhteisön yhteistyötä ja vahvistaa vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.  

 

Turvallisuusalan yritys (2016 – 2016)  

• Valmennusohjelma keskijohdolle, missä tavoitteena oli parantaa esimies- ja työyhteisötaitoja  

 

Avoimia valmennuksia (2015 – 2018)  

• Vahvat sekä Win-win -neuvottelutaidot  

• Tehokas ajanhallinta ja oman työn johtaminen 

• Selätä stressi ja johda itseäsi oikein 

• Palvelustrategian kehittäminen ja systematisointi sekä asiakkuuden hallinta 

• Myyntitaitojen kehittäminen 

• Hankinta; osta oikein – neuvottele kokonaisuudesta 

• Erilaisia esimiesvalmennuksia (palautteen anto, johda osaamista, kehityskeskustelut, miten 

valmentaa alisuoriutujaa, esimiesviestintä, muutosjohtaminen, jne.) 

• Esiintymistaidon valmennukset (luennot, presentaatiot, juonnot, jne.) 

• Kouluttajien koulutustaitojen kehittymiseen liittyvät valmennukset 
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Liiketoiminnan kehittämisen kokemus 
  

Kansallisteatteri (2006 – 2011) 

• Anne suunnitteli ja kehitti teatterille uudet palvelumallit asiakkaille. Hän valmensi ja jalkautti uudet 

toimintamallit eri asiakaspalvelutehtävissä oleville työntekijöille sekä sidosryhmille.  

 

Kauppatalo Hansel Oy (2004 – 2005) 

• Kauppatalo Hansel jaettiin kahtia, Itella osti yhtiön sähköiset hankintaratkaisut. Yhtiön hallitus 
nimitti Annen Kauppatalo Hansel Oy:n johtoryhmän jäseneksi. Tavoitteena oli rakentaa kahden 
yhtiön välille toimiva strategia ja prosessit. Roine vastasi asiakkuuksien prosessien suunnittelusta ja 
rakentamisesta.  

   

Kauppatalo Hansel Oy (2001 – 2004) 

• Anne tutki usean eri julkisen organisaation sekä yrityksen tukitoimintojen hankintaketjun 

(kilpailutus-, tilaus-, laskutus- ja toimitusketjun) prosessikustannuksia. Selvitystöiden jälkeen hän 

jatkoi konsultointitöinä suunnitellen organisaatoille uudet ja kustannustehokkaat prosessit, 

toimintamallit ja sähköiset ratkaisut. Asiakkaina olivat mm. Nordea Pankki Suomi Oyj, 

Oikeusministeriön hallinnonala, Rautaruukki, Kemira-konserni, Helsingin Energia, Avena-yhtiöt, 

Finnvera Oyj, Ilmailulaitos – nykyinen Finavia, Heinolan, Pieksämäen ja Imatran kaupungit, 

Joensuun yliopisto, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä. 

 

 

Henkilökohtainen valmennus  

 

Anne on sparrannut ja coachannut tavoitteellisesti monia esimiehiä eri toimialoilla.   

 

 

Palautteita:  
 

Erittäin hyvä ja innostava valmentaja.  
Plussaa aito, innostava ja asian hallitseva vetäjä.  
Miellyttävä tapa innostaa ja kouluttaa osallistujia.  
 

100 % osallistuneista suosittelee! Osallistujat ovat antaneet valmennukselle arvosanaksi kouluttajasta 

4,9/5! 

 

Erittäin pätevä ja mukaansa tempaavan opetustyylin omaava kouluttaja. Arvostan erityisesti rohkeutta ja 

suoruutta, jolla kouluttaja suhtautui ihmisten esittämiin ongelmiin ja haasteisiin alaistensa kanssa. Kiitos! 

 

Anne on kokenut ja tuo hyvin esille eri tilanteita, kyseenalaistaa, osallistaa ja tarttuu hyvin kysymyksin. 

 

Erinomainen paneutuminen osallistujien henkilökohtaisiin haasteisiin ryhmätilanteessa. Napakka 

tarvittaessa, lempeä kun sen aika. Annen ansiosta sain ensimmäistä kertaa 30 vuoteen erittäin 

miellyttävän kokemuksen ryhmätyöskentelystä, jossa hänen osaamisensa oli huippu hyvä. 

 

Erinomainen kyky saada syntymään osallistujalle sisäistä energiaa ja oivalluksia, "ilman sen suurempaa 

yrittämistä". 

 

”Nämä kaksi päivää olivat hyödyllisimmät koulutuspäivät yliopisto-opintojeni jälkeen. Kiitos oikein paljon!” 
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”Anne on erittäin pätevä ja mukaansa tempaavan opetustyylin omaava valmentaja. Arvostan erityisesti 

rohkeutta ja suoruutta, jolla valmentaja suhtautui ihmisten esittämiin ongelmiin ja haasteisiin alaistensa 

kanssa. Kiitos!” 
  

 
 


