
Joustavaa tiimityötä ja out of the box -ratkaisuja. Monialaisena asiantuntijana katson 
kokonaisuuksia laajasti ja uusista näkökulmista. Yhteistyö erityisosaajien kanssa sujuu hyvin.
Aitoa kohtaamista, inhimillistä viestintää ja asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua. 
Kuuntelutaito, tarkka silmä ja resilienssi tuottavat laadukkaita ja toimivia sisältöjä. Aidon 
kohtaamisen tunnejälki muistetaan ja se on parasta viraalimarkkinoinnin ainesta.
Olen jatkuvan oppimisen tiellä. Olen sukeltanut ennakkoluulottomasti uusille aloille ja 
erilaisiin työyhteisöihin. Mahdollisuus oppia uutta ja kehittää ammattitaitoani motivoi.
Luova hands on -tekijä. Viestintä on sanallista ja visuaalista muodonantoa ja näkyväksi 
tekemistä. Viestinnän strateginen suunnittelu ja mittaaminen edellyttävät tarkkuutta, kykyä 
hahmottaa yhtä aikaa detaljeja ja kokonaisuuksia sekä syy- ja seuraussuhteita.

PhotoShop (kuvankäsittely), InDesign (taitto), Illustrator (vektorigrafiikka), Dreamweaver, HTML, CSS
ja PHP (verkkosivut), Premiere Pro (videot), MailChimp, Postiviidakko (uutiskirjeet), Google Analytics
ja Data Studio (analytiikka, raportit), SEO (hakukoneoptimointi), WordPress, Prime, Episerver CMS, 
Joomla, Drupal, Concrete5, Teamware Plaza, Visma (julkaisujärjestelmät), Webropol (kyselyt), ePressi
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PROJEKTISUUNNITTELIJA, MARKKINOINTI/VIESTINTÄ
2008–2009 | Suomen Työkonsultointi Oy

Start up -yrityksen viestinnän ja markkinointiaineistojen suunnittelu. Sisällöntuotanto. 
Sisältömarkkinointi. Hankesuunnittelu. Asiakaslehden suunnittelu. Graafinen suunnittelu. 

PROJEKTISUUNNITTELIJA, VIESTINTÄ/DIGIMEDIA
2004–2005  | Art and Design City Helsinki Oy

Alueen digikehitysprojekteihin osallistuminen. Uuden alueportaalin suunnittelu: osallistuminen 
toiminnallisuuksien ja ulkoasun suunnitteluun, toteutuksen valvonta, hallinnointi
ja käyttäjätuki. Viestintä- ja markkinointimateriaalien sisällöntuotanto. Graafinen suunnittelu.

SUUNNITTELU- JA VIESTINTÄVASTAAVA
2010–2015 | SDP, Demarinaiset 

Ulkoinen ja sisäinen viestintä. Sidosryhmäyhteistyö. Markkinointiviestintä. Visuaalinen viestintä. 
Some- ja digikehittäminen, opastus ja käyttäjätuki. Tapahtumat. Sisällöntuotanto. Kampanjat.

PROJEKTISUUNNITTELIJA, VIESTINTÄ
2006–2007 | Inkerikeskus ry

Digi- ja painoviestinnän uudistaminen. Suomen- ja venäjänkielisen jäsenlehden sekä 
verkkosivuston suunnittelu ja toteutus. Koulutusmateriaalien suunnittelu. Graafinen suunnittelu.

MARKKINOINTISUUNNITTELIJA
2017– 2018 | Opetushallitus

OPH:n oppimateriaalien, julkaisujen ja koulutusten markkinoinnin kehittäminen ja toteutus. 
Markkinoinnin ja viestinnän kehittämissuunnitelma. Somekanavien käyttöönotto. Asiakas- ja 
sidosryhmäviestintä, näkyvyyden kehittäminen, tapahtumakoordinointi (Educa 2018, 55 m2).

Vastasin somekanavista: kehittäminen, sisällöntuotanto ja analytiikka. Somejoukkojen 
luotsaaminen ja käyttäjätuki. Visuaalinen viestintä. Isommat kampanjat; valtakunnallinen 
Luulot pois kemikaaleista -kampanja: projektipäällikön tehtävät. Osallistuminen viestinnän 
strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön.

YLITARKASTAJA, VIESTINTÄ
2019–2019 | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

DIGIMARKKINOINTI- JA VIESTINTÄVASTAAVA
2016–2017 | Sininauhaliitto ry

Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö eriyttivät toimintansa: viestinnän konseptointia ja suunnittelua. 
Www-suunnittelu ja toteutus. Sometuki. Sisällöntuotanto. Graafinen suunnittelu. 

VIESTINTÄASIANTUNTIJA
2018–2019 | Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, 1.1.2019 alkaen Ruokavirasto

Johdon strateginen tuki, päivittäisviestintä: markkinointiviestinnän asiantuntija, uusien 
työtapojen jalkauttaja. Visuaalinen viestintä. Tapahtumat. Viestintätiimin jäsenenä: sisäinen 
ja ulkoinen viestintä, some, intranet, uuden verkkosivuston toteutus, mediaseuranta.

VIESTINTÄ- JA DIGIMARKKINOINTIASIANTUNTIJA
2019–20, 2021– | RS-Tarvike (rstarvike.fi, suojaa.fi, maxpyro.fi, Pakkauspörssi Oy, Maxlahti Oy)

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu. Markkinointimateriaalit. Some. Graafinen suunnittelu. 
Videot. Verkkosivustojen kehittämien. Hakukoneoptimointi. Analytiikka.

A N N E L I  V E L H O
044 263 7021 
anneli.velho@welho.com
Helsinki

2019–2020
Aava & Bang, Markkinointivirittämö
Markkinointiviestintä ja kasvumarkkinointi
6 kk
2017–2018
Helsingin yliopisto HY+, Comma 12 - 
Viestinnän johtamisen koulutusohjelma. 
Strateginen viestintä. 30 op
2017–2018 
Laurea, Ornamo, Tamk, XAMK, 
CityDrivers-palvelumuotoilu- 
ja yhteiskehittämiskoulutus, 5 kk
2016–2017
TalentGate, Digital Marketing & 
Communications, 6 kk
2013
Aalto-yliopisto, palvelumuotoilu, 1 vko
2013
Aalto-yliopisto, infografiikka, 1 kk
2010
Helsingin yliopisto, viestinnän 
perusopinnot, 25 op
2004
Edupoli, datanomi, digitaalinen viestintä, 
40 ov
1996
Teknillinen korkeakoulu, arkkitehti
- uudelleenkäyttö, perinteinen 
rakentaminen ja ekorakentaminen

KOULUTUS

• viestintä: printti, digi ja sosiaalinen media
• digimarkkinointi
• hakukoneoptimointi SEO ja analytiikka
• sisällöntuotanto ja kirjoittaminen
• saavutettavuus
• valokuvaus ja videot, editointi, 

kuvankäsittely
• graafinen suunnittelu
• palvelumuotoilu

OSAAMINEN

fi.linkedin.com/in/velho

twitter.com/AnneliVelho
instagram.com/annelivelho

www.facebook.com/velho

www.annelivelho.fi



S U O S I T T E LUJ A  J A  PA L AU T E T TA

” Olen tehnyt Annelin kanssa yhdessä töitä ja on ilo suositella häntä vaativiin 
ja monipuolisiin viestinnän ja graafisen suunnittelun tehtäviin. Annelin työn jälki 
on aina laadukasta, luovaa ja uudistuvaa. Hän pitää kiinni aikatauluista ja on 
työyhteisössä kokoava ja rakentava voimavara.”

”Hän on oppimishaluinen ja -kykyinen, luova ja joustava sekä erittäin pidetty 
kollega työntekijöiden keskuudessa. Hän teki vaikutuksen työkontakteihinsa 
osaamisellaan, auttavaisuudellaan ja neuvokkuudellaan.”

”Anneli on tuottelias ja erilaisia vaihtoehtoja tarjoava työtoveri. Monipuolinen 
kokemus ja koulutus yhdistettyinä varmaan työotteeseen antavat Annelille 
erinomaiset eväät monenlaisten viestintätehtävien menestyksekkääseen 
hoitamiseen. Iloinen ilme kiireisinäkin päivinä tulee yleensä kaupan päälle.”

”Anneli on erittäin luova moniosaaja, hän kirjoittaa, piirtää, taittaa, suunnittelee, 
organisoi ja toteuttaa aikataulussa. Lopputulos on ollut aina parempi kuin 
lähtöidea.”

”Tarvitsee kertoa vain toive mitä haluaisin toteutettavaksi, niin Anneli ideoi ja 
kehittää toivetta, jonka lopputuloksena on parempi tuote kun osasin odottaa.”

“Yhteistyö Annelin kanssa on helppoa ja mukavaa. Tiukat aikataulut pitää ja 
työn jälki on aina erinomaista. Anneli on luotettava, osaava ja ammattitaitoinen 
yhteistyökumppani, jota suosittelen lämpimästi!”

”Opin tuntemaan Annelin oma-aloitteisena ja idearikkaana työntekijänä. 
Hänellä on sana hallussaan.”

”Pieni hyväntuulinen pilke silmässä auttaa yhteistyön sujumisessa.”

”Anneli Velho on graafisen suunnittelun ja digiviestinnän erinomainen osaaja. 
Hänellä on myös loistavaa osaamista sisällöntuotantoon ja luovaan suunnitteluun. 
Hänellä on hallinnassaan sekä suurien kokonaisuuksien toteuttaminen että 
yksityiskohtien hiominen.”

Spontaania palautetta:
• Kun kerrankin näkee normaalijärkisen käytävillä, niin kannattaisi pitää kiinni! (HR-
henkilö virastossa)
• Meillä HR:ssä tarvittaisiin kovasti viestintä’’Velhoa’’ tueksi ja konsultiksi näissä 
hr-viestintään liittyvissä jutuissa. Toivottavasti päästään jatkamaan yhteistyötä :  )
• Nämä mielestäni hienoja!!!
• Anneli, nää on aivan mahtavia!!
• Siis nuo ovat aivan huikeita!!! Mahtavaa työtä Anneli 
• Siksi sä oletkin loistava editoija. Olen ainakin ymmärtänyt että aikaisemmin et ole 
työskennellyt xxxxx lainsäädännön kanssa... Anteeksi jos olen väärässä. Silti olet 
hyvä editoija. 
• Erinomaista työtä, Anneli! Olen todella tyytyväinen, aivan mahtavaa!
• Anneli, teet niin taivaallisen upeaa jälkeä, etten ole vastaavaa ennen nähnyt!
• Kaikki tekemäsi on nii verrattoman hyvää jälkeä!
• En yhtään liioitellut: olet huippuhyvä!!

Kirjallista palautetta jäsenlehden uudistuksesta:
• On tullut paljon kiitosta sinun aikaansaamastasi fressistä ilmeestä!
• Olin torstaina työväenliikkeen kirjaston kirjakahvilaillassa xxxx kanssa. Siellä 
naiset vuolaasti kehuivat uudistunutta Dooris-lehteä!
• Hieno Dooris! Olipa hyvännäköinen + kiinnostava Dooris.
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