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HENKILÖTIEDOT
Nimi

Tapani Tauriainen

Yhteystiedot (toimisto)

Aleksis Kiven katu 24 B, III-kerros
33200 Tampere
GSM +358 505 962 541

* Internet
Asevelvollisuus

tapani.tauriainen@tilintarkastusaaa.fi
1974-1975, luutnantti

Yhteenveto
Monipuolinen kokemus erilaisista organisaatioista; yritystoiminnasta ja järjestöistä; tilintarkastuksesta,
valvonnasta ja arvioinnista; yrityskaupasta; markkinoinnista ja myynnistä; sijoittamisesta; projektien ja
laatuhankkeiden vetämisestä, EU-hankkeista, organisaation, laadun ja asiakaspalvelun kehittämisestä sekä
vastuullisesta esimiestyöstä.

Työ- ja yrittäjäkokemus
Patentti- ja rekisterihallituksen PRH:n hyväksymässä ja valvomassa tilintarkastusyhteisössä Tilintarkastus AAA
Oy:ssä (www.tilintarkastusaaa.fi) toimitusjohtajana ja auktorisoituna tilintarkastajana
18.4. 2005 Tilintarkastustoimisto AAA:ssa tilintarkastajana 1.5. 2004 - 17.4.2005
Pirkanmaan Yritysvälitys Oy:ssä (www.yrityskauppakeskus.net) partnerina ja yritysvälittäjänä 1.5.2004 alkaen.

Yrittäjänä:

Oman perheyrityksen toimitusjohtajana (1986 -). Yritys on myynyt/myy: tilintarkastuksia, yritysvälitystä ja
arvonmääritystä, sijoitusneuvontaa (oma työhuone Vakuutusyhtiö Pohjolassa 2001 - 2004), yrityskonsultointia,
kehittämishankkeiden ja projektien suunnittelua ja toteutusta, laatuhankkeita.
Olen tehnyt yksin tai yhdessä noin 4.000 tilintarkastusta. Toimin tällä hetkellä yli sadan yrityksen, yli sadan
asunto- tai kiinteistösakeyhtiön, viiden säätiön, ja 34 yhdistyksen tilintarkastajana. Asiakkainani on mm. palvelu-,
kuljetus-, rakennus-, viestintä-, metalli- ja tietotekniikkayrityksiä sekä suunnittelu- ja tilitoimistoja, kauppoja sekä
paikallisia ja valtakunnallisia yhdistyksiä sekä säätiöitä ja osuuskunta sekä kiinteistö ja asunto-osakeyhtiöitä.
Olen kouluttanut ja valmentanut vuosittain asiakkaita mm. yritystaloudesta ja yrityksen analysoinnista(Kiljavan
opisto 2001-2016), järjestöjen taloudenhoidosta ja järjestökirjanpidosta(Metallityöväen Murikka-Opisto 19982016 ), TAKK. Lisäksi olen kouluttanut aiheina mm. johtaminen, tilintarkastus sekä viestintä mm. puhe-, kokous- ja
neuvottelu-, vuorovaikutustaidot (Tampereen Ammattikorkeakoulu, aikuisosasto; Fujitsu) sekä yritysjärjestelyistä
ja yrityskaupasta.
Olen välittänyt yrityksiä ja tehnyt yrityskauppoja sekä avustanut yhtiöiden myynnissä, ostossa ja verosuunnittelussa; tehnyt yrityksille kymmeniä koulutus- ja kehittämissuunnitelmia, saneeraussuunnitelmia, sijoitussuunnitelmia ja sijoitusstrategioita, analysoinut yrityksiä ja tehnyt yritysten arvonmäärityksiä. Olen neuvonut ja konsultoinut erilaisia yrityksiä mm. myynnistä ja markkinoinnista ja taloushallinnosta. Olen vetänyt laatuhankkeita mm.
Sakata 1 ja 2 (Sammon ja Tammelanpuiston yrittäjäjärjestöt) Pirkanmaan TE –keskukselle.
Olen vetänyt kolme vuotta kestäneen yritysten verkottumis- ja tietotekniikankoulutusprojektin (Nokian, Ylöjärven
ja Vesilahden yrittäjäjärjestöt), suunnitellut ja hakenut yli kymmentä EU-projektia, avustanut ja tukenut useita EUhankkeita mm. Tampereen Yrittäjänaiset.
19.5.1996 –
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Työsuhteessa:
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Vakuutusyhtiö Pohjolassa sijoitusasiantuntijana (2001-2004).
Merita Pankissa esimiehenä (1995 - 1996).
Kansallis-Osake-Pankissa markkinointipäällikkönä Pirkanmaan alueella(1993-1994).
STS-Pankissa aluemarkkinointipäällikkönä (Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois- ja Itä-Suomi) (1984-1992).
STS-Pankin Kalevan konttorin konttorinjohtajana (1983).
Suomen Säästöpankkiliiton esimiesharjoittelijana TAP:ssa ja STS:ssä (1982-1983).
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerinä ja Tampereen Ylioppilastalosäätiön
isännöitsijänä(1980–1982).
Kunnallisharjoittelijana Tampereen kaupunginkansliassa ja Jämsänkosken kunnassa (1979).
Huoltoaseman kassassa ja bensan myyjänä Jalasjärvellä 11 kuukautta

Opinnot ja tutkinnot
PRH:n päätöksellä HTM on muuttunut HTksi ja JHTT JHTksi 2016
Kiinteistönvälittäjän (LKV) –tutkinto 2013

JHTT -tutkinto 2011 (Julkishallinnon ja –talouden tilintarkastaja JHTT)
Tampereen ammattioppilaitoksessa tietotekniikkatutkinto; tietokoneen käyttäjän A-kortti 2007 ja 1996
Tampereen kauppakamarin HHJ –koulutusohjelma (Hyväksytty Hallituksen Jäsen);
HHJ -tutkinto 2007
Yrityskaupan asiantuntijaohjelma (12 ov) Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa (TYT) 2004-2005
Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja( HTM) 2004

HTM –tutkinto 2004
Sijoituspalvelututkinto (APV1) 2003
Tampereen yliopistossa ja TYT:ssä yritysjuridiikan, tilintarkastuksen, yritystalouden, laskentatoimen sekä
aikuiskasvatuksen opintoja (120 -opintoviikkoa mm. arvioinnin erikoistumisalaopinnot, Julkishallinnon ja –
talouden tilintarkastajan tutkinnon (JHTT) opinnot, KHT –tilintarkastajan tutkinnon opinnot 1996 - 2003
Markkinointijohdon koulutusohjelma (MJD -tutkinto) Markkinointi-instituutissa 1991

Hallintotieteiden maisteri 1988 ja kandidaatin tutkinto 1986 Tampereen yliopistossa
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 1979 Tampereen yliopistossa
Puheopin tutkinto 1977
Ylioppilastutkinto 1974 Jalasjärven lukiossa

Muu toiminta
Kalle Kaiharin Kulttuurisäätiön asiamies 2017Veronmaksajain Keskusliitto ry:n valtuuskunnan jäsen 2014Tampereen kaupungin edustajana Tampereen Seudun Kasvurahasto Tasku Ky:n sijoitusneuvostossa(sijoitus- ja kehitysyhtiötoimintaa) 20132
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Pirkanmaan HTM-tilintarkastajat johtokunnassa 2013-2014
HTM-yhdistyksen koulutusvaliokunnassa suunnittelemassa ja toteuttamassa tilintarkastajien valtakunnallista
koulutusta Suomessa 2006-2009
Tilintarkastajana tällä hetkellä mm. Tampereen kauppakamarissa, yli sadassa yrityksessä ja yli sadassa kiinteistöja asunto-osakeyhtiössä, kolmessakymmenessä neljässä yhdistyksessä sekä viidessä säätiössä.
Taloudenhoitajana, rahastonhoitajana ja säätiön asiamiehenä kuudessa yhteisössä vuosina 1977 - 1992.
Tilintarkastajana noin 40. eri yhdistyksessä ja järjestössä vuosina 1975-1996
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallinnossa 1980-1996
Juvenes Oy:n ja Tampereen Opiskelijatuki ry:n hallituksen jäsenenä 1980 - 1983 ja varapuheenjohtajana 1983
Tampereen taidemuseon johtokunta 1989 – 1992
Tampereen kaupungin kiinteistölautakunnan varajäsen 1985-1988
Tampereen kaupungin kaupunginvaltuuston varajäsen 1985-1992
Jalasjärven kunnan tilintarkastaja 1981-1984
Jalasjärven kunnan kunnanvaltuuston jäsen 1977-1983
Jalasjärven kunnan koulusuunnittelutoimikunnan asiantuntijajäsen 1971-1973

Harrastuksia
Veronmaksajain Keskusliiton Tampereen seudun paikallisyhdistyksen sihteeri 2003-2016 (16.000 jäsentä)
Voimistelu- ja Urheiluseura Tampereen Yritys ry:n johtokunta 1988–1991, 2005
Puheenjohtajana, sihteerinä, varapuheenjohtajana eri järjestöissä 1971-1988
Saaristolaivurin nimi ja arvo 1987
Kunniateekkari Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 1982
Opintomatkat Manchesterin museoihin 24.- 27.9.1992 sekä EU-parlamenttiin 7.- 12.11.1995 ja
30.4.1997 ja 12.- 16.5.2006 (Strasbourg)

26.-

Harrastukset; lukeminen, kuntourheilu (kuntosali, kävely ja tennis, green card 2008), matkustelu ja kuvataiteet
Julkaisu: ”Puoli vuosisataa onnikan ratissa” yhdessä Juha Reinikaisen kanssa 1998
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