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Sitowisen uudella henkilöstöjohtajalla Taija Lehtolalla pitkä
kokemus kansainvälisistä organisaatioista

Taija Lehtola on nimitetty Sitowisen henkilöstöjohtajaksi ja
konsernijohtoryhmän jäseneksi 29.8.2022 alkaen.

Lehtolalla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus
henkilöstöjohtamisesta Nokialta, KONEelta ja Parocilta. Hän siirtyy
Sitowiseen Digitan henkilöstö- ja vastuullisuusjohtajan tehtävästä. Lehtola
on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta,
pääaineenaan henkilöstöhallinto.

– Taija Lehtola tuo Sitowiseen monipuolista, kansainvälisissä
organisaatioissa karttunutta henkilöstöjohtamisen osaamista. Hänen
ihmislähtöinen työskentelytapansa sekä kyky kuunnella henkilöstöä on
erittäin tärkeää rakentaessamme kasvavaa ja entistä kansainvälisempää
asiantuntijaorganisaatiota. On upeaa saada Taijan kaltainen vahva osaaja
osaksi organisaatiotamme ja toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi
konsernijohtoryhmäämme, Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaa
sanoo.

Sitowisen visio on olla vastuullisin toimija hyvinvoivan elinympäristön
kehittämisessä ja konsernilla on vahvat kasvutavoitteet pohjoismaisella
markkinalla.

– Olen erittäin innostunut Sitowisen vauhdikkaasta kasvutarinasta
yhdistettynä tulevaisuuden tavoitteisiin ja visioon olla alan vastuullisin
toimija. Tuoreena pörssiyhtiönä yritys on myös erittäin kiinnostavassa
vaiheessa. On ollut upeaa huomata, kuinka Sitowise nostaa asiantuntijansa
keskiöön ja heillä on kunnianhimoinen tavoite kehittää jatkuvasti parempaa
yrityskulttuuria. Uskon, että minulla on paljon annettavaa kasvavan
osaajaorganisaation seuraaviin vaiheisiin, Taija Lehtola toteaa.

CV – Taija Lehtola

Syntynyt 1973
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen



Keskeinen työura

06/2020 – Digita Oy, Chief HR Officer
01/2019 – 05/2020 Owens Corning/Paroc Group, Owens Corning Insulation
Europe HR Director
11/2016 – 12/2018 Owens Corning/Paroc Group, Paroc Group HR Director
06/2012 – 11/2016 KONE, HR Director, Finland and Baltics
09/2008 – 05/2012 Nokia, HR Business Partner
04/2005 – 08/2008 Nokia, Manager, Resourcing
03/2001 – 03/2005 Nokia, HR Account Consultant/(Senior) HR Consultant
01/1999 – 02/2001 Nokia, Communications Officer, HR

Lisätiedot

Heikki Haasmaa, toimitusjohtaja, puh. +358 50 304 7765
Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. +358 40 575 6660
Sitowise mediadesk, mediadesk@sitowise.com, +358 44 427 9434

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo.
Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja
älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen
mahdollistamiseksi. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja
Ruotsissa: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme
on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä.
Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin
vuoden 2021 liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli
2000 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä
kaupankäyntitunnuksella SITOWS. www.sitowise.com

http://www.sitowise.com/

