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PROFIILI Olen tietotekniikan AMK-insinööri, joka hallitsee verkkosivujen rakentamisen ja 

ylläpidon, IT-tuen tehtävät ja videokuvauksen ja -editoinnin. Kokemusta minulla on 
myös asiakaspalvelusta, toimistotöistä ja niihin kuuluvista tehtävistä. Vahvuuksiini 
kuuluvat kärsivällisyys, joustavuus ja sitoutuneisuus ja pystyn mukautumaan 
erilaisiin tilanteisiin ja nopeisiin muutoksiin. Tulevaisuudessa tavoitteenani ovat 
web-suunnittelijan, ohjelmoijan tehtävät, IT-tuki tai muut vastaavat IT-alan työt. 

 
TYÖKOKEMUS 
 
5/2022 - Mikkelin toimintakeskus ry., Uutta Elämää Group, Mikkeli 
 Elektroniikkalaitteiden korjaaja 
 Tehtävänäni on testata, korjata ja huoltaa kierrätettyjä pienelektroniikka- ja 

tietotekniikkalaitteita. 
 
9/2019 – 12/2019 Jalkaväen säätio sr, Jalkaväkimuseo, Mikkeli 

Museotyöntekijä 
 Työskentelin asiakaspalvelussa lipunmyynnissä ja museokaupassa sekä tein 

erilaisia toimistotöitä, tietokoneiden ja toimistolaitteiden huoltoja ja ylläpitoa sekä 
verkkosivuston rakentamista ja ylläpitoa. Osallistuin lisäksi näyttelyiden ylläpitoon 
ja rakentamiseen. 

 
6/2017 – 4/2018 Mikkelin kaupunki, Työllisyyspalvelut 

Työpajatyöntekijä 
 Apuohjaajana Digitaalisen median pajalla avustamassa nuorten ohjaamisessa. 

Asiakastöiden toteuttamista niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille. 
 
1/2014 – 2/2015 Kaakon Viestintä Oy, Mikkeli  

Web-suunnittelija 
 Kaakon Viestintä Oy:n verkkopalveluiden ylläpitoa ja kehittämistä konsernin eri 

julkaisuihin. Lisäksi konsernin sisäisille ja ulkopuolisille asiakkaille toteutettu 
sivustoja Wordpress-alustalla. 

 
9/2012 – 12/2013 Mikkelin kaupunki, Työllisyyspalvelut 

Mikrotukihenkilö ja työpajaohjaaja 
 Työpajojen henkilökunnan IT-lähitukena toimiminen sekä verkkopalveluiden 

ylläpitäjänä, työpajaohjaajana valvoa ja ohjata työpajan asiakkaiden työskentelyä 
työtehtävissä. Mikkelin kaupunginmuseon valokuvien ja negatiivien tallettamista 
digitaaliseen muotoon. 

 
 



 
KOULUTUS 
 
1/2019 – 12/2019 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)  
 Ohjelmoinnista ammatti 

Avoimessa AMK:ssa 30 op: ohjelmoinnin perusteet, web-, palvelin-, mobiili- ja  
peliohjelmointi sekä työelämäjakso (5 op/opintojakso) etä- ja lähiopetuksena. 

 
1/2010 – 6/2011 Otavan Opisto  
 Audiovisuaalisen alan ammattitutkinto 
 Verkkoviestinnän osaamisala. 
 
1/2002 -12/2006 Mikkelin Ammattikorkeakoulu 
 Insinööri (AMK) 
 Tietotekniikan koulutusohjelma, mediatekniikan suuntautumisvaihtoehto. 
 Opinnäytetyö: Animaation käyttö virtuaaliopetuksessa. 
 
8/1997 – 5/2000 Lyseonmäen lukio, Heinola 
 Ylioppilas 
 
KIELITAITO  kirjallinen suullinen 

Suomi äidinkieli äidinkieli 
Englanti  tyydyttävä hyvä 
Ruotsi  tyydyttävä tyydyttävä 

 
TIETOTEKNIIKKATAIDOT 
 HTML hyvä MongoDB perusteet 
 CSS hyvä C# perusteet 
 Joomla hyvä Node.js perusteet 
 Wordpress hyvä Git (versionhallinta) perusteet 
 Sony Vegas Studio hyvä  Photoshop perusteet 
 Drupal perusteet  Android Studio perusteet 
 PHP perusteet  Unity perusteet 
 MySQL perusteet  3D-tulostus perusteet 
 
LISÄTIETOJA 
 
Työnäytteitä Mikkelin jouluikkunat 2019-2020: https://jouluikkunat.xamk.fi/ 
 St. Michel Print Oy: https://www.stmichelprint.fi/ (CMS: Wordpress) 

Omat kotisivut: https://www.fanisivut.net/ (CMS: Joomla) 
 
Harrastukset Ylläpidän fanisivuja (https://www.fanisivut.net), jotka liittyvät populaarikulttuuriin 

ja urheiluun. Sivuston toteutus on tehty Joomla-julkaisujärjestelmällä. Lisäksi teen 
kokeiluita eri tekniikoita hyväksi käyttäen lokaalisti tai palvelimella. 

 
SUOSITTELIJA Sippo Seurujärvi, työpajakoordinaattori, Mikkelin kaupunki 
 Puh. 040 129 4686 


