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VAINIONPÄÄ, ANTTI 

KOULUTUS 

Helsingin Yliopisto 
Opettajan erilliset pedagogiset opinnot 2019 – 2020 
Erikoistumisena peruskoulun ja lukion aineopettajan pätevyys 
 
Valtiotieteiden kandidaatti  2017 – 2019 
Pääaineena sosiaalityö 
 
Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri  2010 – 2016 
Pääaineena poliittinen historia 
Sivuaineina yleinen historia, taloustiede ja johtaminen  

 
Ammattikorkeakoulu Metropolia 
 Tietotekniikan insinööri   2007 – 2011 
 Pääaineena ohjelmistotekniikka 
 Sivuaineina johtaminen, markkinointi ja ohjelmistotuotanto  

TYÖKOKEMUS 

Sosiaalityöntekijä 
HUS  6/2020 – 8/2020 
Helsingin Kaupunki   5/2019 – 8/2019 
 
Toimin 2019 nuorten aikuisten sosiaalityöntekijänä ja 2020 sairaalan 
sosiaalityöntekijänä. Tehtävässä opin erityisesti ihmissuhdetaitoja, 
ryhmätyötaitoja, kuinka kohdata asiakkaiden vaikeita elämäntilanteita, 
luovaa ongelmanratkaisua, psykososiaalisia taitoja ja tekstin tuottamista. 
 

Luottamushenkilö 
Useita  6/2008 – jatkuu edelleen 
 
Olen toiminut yli kymmenen vuotta useiden eri yhteisöjen valittuna 
luottamushenkilönä. Olen oppinut erityisesti argumentointia, 
ryhmätyöskentelytaitoja, strategisointia, ongelmanratkaisutaitoja, 
organisaatiotaitoja, esiintymistaitoja ja kriittistä ajattelua. Olen toiminut 
useissa kymmenissä eri luottamustehtävissä mm. yliopistoilla, kunnalla, 
valtiolla, säätiössä, yrityksissä, järjestöissä ja asukashallinnoissa. Viime 
aikoina olen toiminut Helsingin Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenenä ja HSY Oy:n tarkastuslautakunnan jäsenenä.  
 

Projektipäällikkö 
Elintarviketurvallisuusvirasto  8/2016 – 4/2017 
 
Vastasin tietohallinnollisista kehittämishankkeista. Työ on opettanut minulle 
runsaasti luovia ongelmaratkaisutaitoja, ryhmätyötaitoja, neuvottelutaitoja, 
ihmissuhdetaitoja, projektihallintaa, suunnittelua, esiintymistaitoja ja 
stressinhallintaa. 
 

Olen yhteiskuntatieteilijä, jolla on insinöörin käytännöllisyys, taiteilijan luovuus, 

filosofin uteliaisuus, tutkijan analyyttisyys ja palava halu oppia uusia asioita. 

Intomielisenä yhteiskuntatieteilijänä olen erittäin perehtynyt ihmisen ja 

yhteiskunnan toimintaan ympärillämme. Tämä mahdollistaa ymmärtämään niin 

nykyisyydessä kuin tulevaisuudessa tapahtuvia asioita. Maailma muuttuu 

jatkuvasti, mutta vain ymmärtämällä muutoksia ympärillänne voitte ennakoida, 

reagoida ja hyötyä siitä muutoksesta. Siksi tarvitsette kaltaiseni osaajan! 

 

Olen kiinnostunut työmahdollisuuksista, joissa voin tutkia, kehittää, koordinoida 

tai suunnitella erilaisia uusia ratkaisuja, joilla on positiivisia ja eettisesti kestäviä 

vaikutuksia niin nyt kuin kaukana tulevaisuudessa. 

 

PROFIILI 

Harrastukset 
 
Historia, yhteiskunta, politiikka, 
maalaaminen, elokuvat, 
videopelit, roolipelit, lautapelit, 
lenkkeily, luonto, vesijuoksu, 
sulkapallo  

Kielitaito 
 

Suomi  

Englanti 

Ruotsi 

Viro  

Ydinosaaminen 
 
Analytiikka 
Itseohjautuvuus 
Kriittinen ajattelu 
Ongelmanratkaisu 
Opettaminen 
Organisaatiotaidot 
Projektinhallinta 
Psykologia 
Ryhmätyöskentelytaidot 
Sosiaalityö 
Suunnittelu 
Tietotekniikka 
Tutkimus 
Viestintä 
Yhteiskuntatieteet 
 



 

 

MUU TYÖKOKEMUS 

Sijaisomaishoitaja 
Helsingin Kaupunki  1/2014 – 12/2019 
  
Vaikeasti vammaisen äitini sijaisomaishoito isäni kanssa.  
 

Projektisuunnittelija   
Väestöliitto ry.  2/2012 – 10/2013 
 
Perheen ja työelämän yhteensovittaminen -hankeprojektin digitaalisen 
viestinnän suunnittelu. Työ haastoi kehittämään erityisesti 
ryhmätyöskentelytaitoja, graafista suunnittelua, kuvankäsittelyä, 
verkkosivujen suunnittelua, palvelusuunnittelua, viestintää, neuvottelutaitoja 
ja yhteiskuntavaikuttamista.  
 

Viestinnän harjoittelija   
Valvira  6/2011 – 1/2013 
 
Valvira, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Toteutin niin 
sisäistä kuin ulkoista viestintää laatimalla tiedotteita ja ilmoituksia. 
Suunnittelin ja aloin toteuttaa viraston uusia verkkosivuja. Harjoitteluani 
jatkettiin viidesti. Työssä opin paljon viestinnästä, sopimusneuvotteluista, 
palvelusuunnittelusta, organisaatioista, verkkojulkaisujärjestelmistä, 
verkkosivujen ohjelmoinnista, data analytiikasta ja projektinhallinnasta 
 

Tutkimusassistentti 
TNS Gallup Oy  1/2011 – 1/2013 
 
Keikkatyö myyjien ja työntekijöiden asiakaspalvelutaitojen arvioinnissa 
pistokokeiden ja ostostapahtumien avulla erilaisissa myymälöissä. 
Työtehtävässä opin erittäin paljon erilaisia tapoja esiintyä, näytellä ja 
arvioida tilanteita ja ihmisten reaktioita.  
 

Ohjelmistosuunnittelija   
Conmio Oy  6/2008 – 9/2009 
 
Yhdysvaltalaisen New York Times –sanomalehden mobiiliverkkosivujen 
verkkokehitystä. Työ opetti monipuolisesti verkkoympäristöjen 
ohjelmoinnista, verkkosivuista, palvelimista, graafisesta suunnittelusta, data 
analytiikasta, ryhmätyöskentelystä ja asiakastapaamisista.   
 

Projektityöntekijä   
Lastenklinikoiden Kummit ry. 4/2008 – 1/2009 
 
Verkkokaupan graafinen suunnittelu, sivuston luominen 
verkkojulkaisujärjestelmällä, sivuston ylläpito ja myyntituotteiden hallinta. 
Opin erityisesti verkkojulkaisujärjestelmistä ja verkkokauppatoiminnasta.  
 

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja  
Suomen puolustusvoimat  1/2006 – 1/2007 
 
Raskaan kaluston kuljettaminen ja logistiikan perustehtävät. BECE- 
ajokorttikoulutus. Opin erittäin paljon ammattimaisesta logistiikasta. 
 

Puistotyöntekijä   
Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto kesät 2002 – 2006 ja 2007 
 
Kesätyö. Puistojen ja leikkikenttien huolto, hoito ja siivous. 

 
 

Tietotekniset taidot 
 
Data analytiikka 
Data visualisointi 
Digitaalinen viestintä 
Palvelusuunnittelu 
Ohjelmistotuotanto 
Sopimusneuvottelu 
Neuvottelutaidot 
Kuvankäsittely 
Videokuvankäsittely 
Graafinen suunnittelu 
Verkkojulkaisujärjestelmät 
Verkkosivut 
MS Office, Excel, Access 
Drupal, Wordpress 
Windows, Linux 
Ohjelmointi: 
Java, C, C++, Shell, SQL, PHP, 
HTML, CSS, Javascript, VBA  

Suosittelijat 
 
Anna-Kaisa Raatikainen 
Johtava sosiaalityöntekijä, 
HUS 
anna-kaisa.raatikainen@hus.fi 
+358 504270708 
 
Hanna Hulkkonen 
Sosiaalityöntekijä, 
Helsingin Kaupunki 
hanna.hulkkonen@hel.fi 
+358 931058509 
 
Anna Kokko 
Erityisasiantuntija,  
Väestöliitto ry. 
anna.kokko@vaestoliitto.fi 
+358 50742 0572 
 
Tarja Tamminen 
Viestintäpäällikkö, 
Valvira 
tarjat.tamminen@gmail.com 
+358 40740 1999 

Julkaisut 
 
Pro gradu –tutkielma:  
"Vaalirahoituksen kirjavat 
käytännöt" arvosanalla MCLA, 
eli suurin kiitoksin hyväksytään. 
 
Insinööri –lopputyötutkielma: 
”Näkökulmia motivaatioon ja 
oppimiseen videopelien avulla” 
arvosanalla 5, eli kiitettävä. 


