
Johto Advisors on erikoistunut teknologia- ja 
energiateollisuuden hallitusten ja ylimmän 
johdon suorahakuun, arviointiin ja kehittämiseen. 
Ymmärrämme teknologia- ja energiayritysten 
liiketoiminnan ja arvoketjut, tunnemme 
suomalaisen johtajamarkkinan ja osaamme 
yhdistää johtajuuden yrityksesi tavoitteisiin. 

Partnerimme ovat erittäin kokeneita. Meillä 
on usean kymmenen vuoden ymmärrys 
kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä 
liiketoiminnan eri vaiheiden merkityksestä 
johtamiselle. Teemme kanssasi pitkäjänteistä 
yhteistyötä ja pystymme tarjoamaan kokoamme 
suurempaa lisäarvoa.

Osaamiseemme luottavat pörssiyhtiöt, 
pääomasijoittajat ja perheyhtiöt.
• Meillä on vahva teknologia- ja 

energiateollisuuden kokemus.
• Osaamisemme on systemaattisesti rakennettu 

tunnistamaan ja arvioimaan johtajia ja 
johtajuutta.

• Tunnemme ja tavoitamme suomalaisen 
johtajamarkkinan muutenkin kuin sosiaalisessa 
mediassa.

• Johdamme laajatkin projektit mutkattomasti ja 
luottamuksellisesti maaliin.

• Pitkä ja monipuolinen kokemuksemme takaa 
johdonmukaisesti onnistuneet lopputulokset 
sekä yrityksen että kandidaatin eduksi.
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OLLI-PEKKA VAARA

Olli-Pekka on työskennellyt 
rekrytointi- ja suorahaku-
konsulttina yhteensä kahden 
vuosikymmenen ajan. 
Hänellä on laaja kokemus 
johdon suorahauista ja 
johtotason arvioinneista sekä 
hallitustehtävistä. Hän on 
valmentanut sekä johtoryhmiä 
että yksittäisiä johtajia. Olli-
Pekka on työskennellyt 
myös metalliteollisuudessa 
yksikönjohtajana ja 
henkilöstöjohtajana melkein 
10 vuotta. Olli-Pekka on 
tuotantotalouden DI.

JAANA POLLARI

Jaanalla on 13 vuoden kokemus 
rekrytointi- ja suorahakualalla, 
jota ennen hän on työskennellyt 
liiketoiminnan johtamis- ja 
kehittämistehtävissä mm. 
yksityisessä terveydenhuollossa 
ja henkilöstöpalvelualalla. 
Hänellä on laaja kokemus johdon 
suorahausta ja arvioinnista sekä 
johtoryhmätyön kehittämisestä.  
Jaana on KTM, pääaineena 
johtaminen ja organisaatiot. 
Lisäksi hän on vuonna 2020 
suorittanut eMBA tutkinnon 
Henleyn yliopistossa.

ollipekka.vaara@johtoadvisors.fi
+358 40 543 7145

TUOMAS LEINONEN

Tuomaksella on runsaan 20
vuoden tausta rekrytointi- ja
suorahakukonsulttina. 
Tätä ennen hän työskenteli 
kansainvälisessä koneenraken-
nusteollisuudessa esimies- 
tehtävässä. Hänellä on laaja 
kokemus johdon suorahausta, 
johdon arviointiprojekteista ja 
organisaation kehittämisestä.
Tuomaksella on erityisen 
vahva kokemus suurista 
organisaation kehittämis- ja 
muutosprojekteista sekä niihin 
liittyvistä haasteista. Tuomas on
sähkö- ja elektroniikka-alan DI.

tuomas.leinonen@johtoadvisors.fi
+358 400 843 809

jaana.pollari@johtoadvisors.fi
+358 400 849 609


