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Europass-ansioluettelo   

 
Henkilötiedot 

 

Etunimet / Sukunimi  Anne-Maria Hytönen   

Osoitteet Viinamäentie 2, FIN-50350 NOROLA 

Puhelinnumero(t) Matkapuhelin: +358 40 741 8867   

Sähköposti(t) anne-maria.hytonen@helsinki.fi  

Kansalaisuus Suomi 

Syntymäaika 10. marraskuuta 1965 
  

Työkokemus  
  

Päivämäärät 1.1.1993 –  

Toimi tai tehtävä apurahatutkija 1.7.2015 – 30.6.2016 (Etelä-Savon kulttuurirahaston apuraha luomualan tiedeviestintää 
koskevaa väitöskirjaa varten) 
opintovapaalla 1.1.2014 – 30.6.2015 (väitöskirjatyö)  
 

viestintäsuunnittelija 2012 – 2013, tiedottaja v. 2003 – 2012, graafinen suunnittelija 2000–2003, 
julkaisusihteeri 1997–2000, toimistosihteeri 1993–1996 

Keskeiset tehtävät ja vastuualat Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic 
farming sector (LOVEt II) -Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeen projektipäällikkö 1.6.2012-
31.12.2013, opiskelijastatus 1.1.-31.7.2014, vastuualueena Suomen tietojen kerääminen ja analysointi, 
hankkeen apukoordinaattori 14.9.2013 lähtien vastuualueena edistyneiden luomumaiden ryhmä, hyvien 
käytäntöjen kokoaminen ja Q3-hankekyselyn laadullinen analyysi. 
 

Luomuinstituutin käynnistäminen ja Luomuinstituutin vakiinnuttaminen -hankkeiden viestintä, erityisesti 
tiedeviestintä.   
 

Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen sekä Luomutietoa koko ketjulle menekinedistämisen 
tueksi -hankkeiden projektipäällikkö. 
 

Seminaarijärjestelyjen tiiminvetäjä: Luomupäivät 2013, Scientific Seminar on Organic Food 2012, ICA 
Global Research Conference 2011.   
 

Työnantajan nimi ja osoite 
 

Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala 

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Lönnrotinkatu 7, FIN-50100 MIKKELI 
 

yliopisto 
  

Yleissivistävä ja ammatillinen 

koulutus 

 

  

Päivämäärät 1.8.2008–23.6.2010  

Tutkinnon nimi valtiotieteiden maisteri 

Tärkeimmät oppiaineet tai 
ammattitaidot 

pääaine viestintä 
sivuaineet sosiaalipsykologia, yleinen ja aikuiskasvatustiede 

Oppilaitoksen nimi ja tyyppi Helsingin yliopisto 

Koulutuksen taso kansallisessa tai 
kansainvälisessä luokituksessa 

 

ylempi korkeakoulututkinto 

Päivämäärät 14.6.2000, ammattitutkintoon valmistava koulutus 23.3.1998 – 3.12.1999 

Tutkinnon nimi media-assistentti 

Tärkeimmät oppiaineet tai 
ammattitaidot 

suuntautumisala graafinen suunnittelu, tutkinnon osat: mediatekniikka, mediailmaisu, graafinen 
ilmaisutekniikka, graafinen tuotanto 

Oppilaitoksen nimi ja tyyppi Viestintäalan tutkintotoimikunta & Pirkanmaan taitokeskus, Tampere 
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Koulutuksen taso kansallisessa tai 
kansainvälisessä luokituksessa 

toisen asteen koulutus, oppisopimuskoulutus 
 

 

Päivämäärät syyskuu 1981 – toukokuu 1984  

Tutkinnon nimi ylioppilas 

Oppilaitoksen nimi ja tyyppi Vesannon lukio 

Tärkeimmät oppiaineet tai 
ammattitaidot 

äidinkieli (laudatur), ruotsi keskipitkä oppimäärä (laudatur), englanti pitkä oppimäärä (laudatur), 
matematiikka lyhyt oppimäärä (laudatur), saksa lyhyt oppimäärä (laudatur), reaalikoe (laudatur) 

Koulutuksen taso kansallisessa tai 
kansainvälisessä luokituksessa 

3-vuotinen yleissivistävä koulutus 
 
 

Henkilökohtaiset tiedot ja 

taidot 

 

  

Äidinkieli tai -kielet Suomi 
  

Muut kielet  

Itsearviointi  Ymmärtäminen Puhuminen Kirjoittaminen 

Eurooppalainen taitotaso (*)  Kuuntelu Lukeminen Suullinen 
vuorovaikutus 

Suullinen 
tuottaminen 

 

Englanti  
C2 

Taitavan 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 
C2 

Taitavan 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 
C2 

Taitavan 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 
C2 

Taitavan 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 
C2 

Taitavan 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 

Ruotsi  
B2 

Itsenäisen 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 

B2 
Itsenäisen 

kielenkäyttäjän 

kielitaito 

B2 
Itsenäisen 

kielenkäyttäjän 

kielitaito 

B2 
Itsenäisen 

kielenkäyttäjän 

kielitaito 

B2 
Itsenäisen 

kielenkäyttäjän 

kielitaito 

Saksa  
B1 

Itsenäisen 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 
B1 

Itsenäisen 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 
B1 

Itsenäisen 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 
B1 

Itsenäisen 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 
B1 

Itsenäisen 
kielenkäyttäjän 

kielitaito 

 (*) Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys 

  

  

Organisatoriset taidot Luomuviestintään liittyvien hankkeiden projektipäällikkönä työhöni kuului hankkeiden hallinnointi ja niiden 
toiminnan organisointi. Marraskuussa 2012 ja elokuussa 2011 järjestettyjen kansainvälisten 
tutkimuskonferenssien järjestelytiimin vetäjänä ja ohjausryhmän sihteerinä sain arvokasta työkokemusta 
myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.  
 

Viestinnälliset taidot 

 
 
 
 
 

Tietotekniset taidot 
 
 
 

Muut työhön liittyvät erityistaidot 
 

Viestinnän ammattilaisena minulla on hyvät kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot. Osaan tehdä 
yhteistyötä hyvin erilaisten sidosryhmien kanssa ja osaan sopeuttaa toimintani erilaisiin 
viestintäympäristöihin. Työskentely kansainvälisessä LOVEt II -hankkeessa ja kansainvälisten 
tutkimusseminaarien järjestäminen on tuonut hyödyllistä kokemusta myös kulttuurienvälisestä 
viestinnästä.  

  
Omaan hyvät M icrosoft Office -ohjelmien käyttötaidot, minkä lisäksi minulla on kiitettävät taidot taitto- ja 
kuvitusohjelmista Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ja Macromedia Freehand. Lisäksi 
hallitsen hyvin erilaisia verkkosivujen päivitysohjelmia kuten Macromedia Dreamweaver ja WordPerfect. 

 
Työhöni julkaisusihteerinä ja graafisena suunnittelijana kuului julkaisujen taiton lisäksi erilaiset kuvitustyöt. 
Monentyyppinen kokemus viestinnän eri ammateista (ml. työkokemus kirjapainoista) on antanut minulle 
hyvän kokonaiskuvan viestinnän toimintaympäristöistä. 
 

  

Lisätietoa Helsingin yliopiston TUHAT-tietokanta > Hytönen Anne-Maria 
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/person/amhytone 
 
LinkedIn-profiili: fi.linkedin.com/in/annehytonen 

 
 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/fi

