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Henkilötiedot: Nimi: Miia Mynttinen
Syntymäaika: 1974
Ajokortti: B
Siviilisääty: naimisissa

Työkokemus:

graafikko/3D-mallintaja | Goland Marketing | v. 2014-2018
Tein SketchUpilla 3d-mallinnusta. Mallinsin rakennuksia tiloja.fi -sivustoon, joista näkyy missä 
kohtaa kerrosta vapaa toimisto tai liiketila sijaitsee. Tein myös kuvankäsittelyä eli optimoin 
valokuvia Photoshopilla vapaista toimitiloista tiloja.fi -sivuille.

verkkokaupan työntekijä/graafikko | WW Invest | v. 2012-2014
Autoin perustamaan kosmetiikkaa ja vaatteita myyvää verkkokauppaa. Työhöni kuului mm. laittaa 
Mycashflow verkkokauppa toimintakuntoon, muokata grafiikkaa, viedä tuotteita, tehdä 
tuotekuvien kuvankäsittelyä, laittaa Google Analytics toimimaan, tehdä lehtimainoksia, 
mainosbannereita, uutiskirjeitä, tilausten pakkausta, asiakaspalvelua puhelimitse ja sähköpostitse. 
Hoidin siis ihan kaikkea mikä verkkokauppaan liittyi. 

E-learning koostaja | Ingine Oy | v. 2011
Päädyin rekrykoulutuksen kautta työharjoitteluun tekemään e-opetuskursseja. Työni oli koota 
kursseja eri multimediaelementeistä: videoista, animaatioista ja kuvista. Tein äänen ja videon 
editointia ja Flash-animaatiota. Tein myös pitkän interaktiivisen flash-presentaation.

In4mo ltd | Flash-osaaja/graafikko | v. 2008-2009
Tein Flash-animaatioita jotka esittelivät yrityksen tuotetta. Lisäksi tein mobiili-ikoneja ja web-
grafiikkaa.

Web-suunnittelija/graafikko | MMD Networks / Tehonetti Oy  | v. 2001-2008
Tein www-sivuja e-site-, Onet- ja CM Simple julkaisujärjestelmillä ja verkkokauppagrafiikkaa ja 
flash-animaatioita. Työhön kuului web-grafiikan suunnittelua, html, css-tyylit, ovimatto fash-
animaatiot, yhteydenpito asiakkaisiin ja projektien itsenäinen läpivieminen.

Web-suunnittelija/Flash-osaaja | Flamenet Interactive Finlad Oy | v. 2001
Opettelin tekemään html www-sivuja (ilman julkaisujärjestelmää) ja tein Flash-animaatiota ja 3d-
mallinnusta Studio Maxilla.

Harjoittelija | MMD Networks | v. 2001
Tein lasten Puuhanettiin animoituja Flash-kortteja

Alan koulutus:

Digimainonnan perusteet | Google Digital Garage | v. 2019
Kurssin sisältö: SEO, SEM, somemainonta, ulkomaille laajentaminen, analytiikka



Rekrykoulutus | Saranen Consulting | v. 2009
Koulutukseen kuului kursseja Soveltolla ja Tieturissa. Opiskelin mm. Flash Actionscript 3:a, 
InDesignia ja Illustratoria ja olin puoli vuotta työharjoittelussa opettelemassa e-kurssien 
koostamista multimediaelementeistä.

Kuvallisen viestinnän perustutkinto | Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
v. 2000
Suuntautumisalani oli tietokoneanimaatio. Koulutukseen kuului mm. Flash-animaatio, 3D-
animaatio, perinteinen animaatio, graafinen suunnittelu, pakkaussuunnittelu, kuvitus, 
taidehistoria.

Tietokoneohjelmat:

Adobe Photoshop CC 2018 | web-grafiikan suunnittelu, kuvankäsittely. Photoshop on eniten 
käyttämäni ohjelma.

SketchUp 2018 |  4 vuoden kokemus rakennusten mallintamisesta

Adobe Flash | vuosien kokemus Flash-animoinnista. mm. piirrosanimaatiota, presentaatioita, 
esittelyvideoita, ovimatto flash-animaatioita, actionscript 2 ja 3.

Adobe InDesign | jonkin verran kokemusta

Adobe Illustrator | jonkin verran kokemusta

Adobe Dreamweaver  | vuosien kokemus

Näistäkin käyttökokemusta: 3D Studio Max, Adobe Premiere, Adobe Acrobat,  Soundbooth, 
Open Office, Adobe Captivate, Camtasia 

Kielitaito:

Suomi (äidinkieli), englanti (hyvä), ruotsi (perusteet), saksa (alkeet), espanja (alkeet)

Harrastukset:

jooga, uinti, kuntosali, lukeminen


