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VIIVI AHLQVIST 

viivi.ahlqvist@gmail.com 

+358 44 011 0570 

LinkedIn: https://fi.linkedin.com/in/viiviahlqvist 

PROFIILI 

Olen 35-vuotias kauppatieteiden maisteri. Olen kauppatieteiden opiskelujeni aikana 

suuntautunut erityisesti markkinointiin, viestintään, kansainvälisyyteen ja kestävään 

kehitykseen. Olen työssäni vastannut finanssiteknologia-alan yrityksen markkinoinnista ja 

viestinnästä, sekä nykyisin verkkomaksamisen liiketoiminta-alueen tuote- ja 

palvelukehityksestä. En pelkää ottaa vastuuta ja olen oma-aloitteinen, luova sekä nopea 

oppimaan uutta. 

Pidän vahvuuksinani monipuolista työkokemustani ja hyvää kielitaitoani. Olen edennyt 

työurallani ahkeruuteni, vastuullisuuteni ja luotettavuuteni ansiosta. Teen aina parhaani, 

minulla on hyvä ongelmanratkaisukyky sekä otan mielelläni vastaan uusia haasteita ja 

menestyn niissä. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja olen työyhteisössä pidetty 

kollega. 

TYÖKOKEMUS 

Svea Payments Oy (ent. Maksuturva Group Oy) 

Tuotepäällikkö | 2017 - nykyhetki 

▪ Tuote- ja palvelukehitys, verkkomaksamisen liiketoiminta-alueen tuoteomistaja, markkinointi ja 

viestintä, videokuvaus ja –editointi, projektipäällikön tehtävät, taloushallinto. 

 

Maksuturva Group Oy 

Palveluasiantuntija | 2014 - 2017 

▪ Myynti, markkinointi ja viestintä, verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen, asiakaspalvelu ja 

palvelukehitys. 

 

Ratsujalostusliitto ry (nyk. FWB-yhdistys ry) 

Verkkosivuston toimittaja | 2011 - 2017 

▪ Yhdistyksen verkkosivujen ylläpito ja päivittäminen, artikkeleiden ja raporttien tuottaminen, 

vuosittaisen Vuosikirjan toteuttaminen. 

 

Equestrian Consulting Oy 
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Toimistoassistentti | 2012 - 2014 

▪ Toimistotyön ja kirjanpidon avustavat tehtävät. 

 

Eläinlääkäriasema Kauris Oy 

Klinikkaeläintenhoitaja | 2008 - 2012 

▪ Klinikkaeläintenhoitajan työt, mm. avustaminen leikkauksissa, laboratorio- ja röntgentutkimukset, 

asiakaspalvelu.  

 

Vaihtelevat työnantajat 

Henkilökohtainen avustaja | 2004 – 2007 

▪ Työskentelin useammalle eri työnantajalle henkilökohtaisena avustajana.  

 

KOULUTUS 

Hanken School of Economics 

Master of Science in Business and Administration | 2016 - 2020 

▪ Kauppatieteiden maisteri 

▪ Erikoistumisala kansainvälinen strategia ja kestävä kehitys (International Strategy and 

Sustainability) 

▪ Opiskelukieli englanti 

 

Estonian Business School 

Bachelor of Arts in Social Sciences, International Business Administration| 2011 - 2015 

▪ Erikoistumisala markkinointi ja PR 

▪ Opiskelukieli englanti 

 

Miami Dade College 

Bachelor of Arts in Social Sciences, Business Administration | 2012 - 2013 

▪ Opinnot olivat osa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa 

 

Amiedu 

Klinikkaeläintenhoitaja | 2008 - 2010 

▪ Klinikkaeläintenhoitajan oppisopimuskoulutuksen teoriakoulutus 

 



Curriculum Vitae 12/2020 

 
Savonia University of Applied Sciences 

Toimintaterapian koulutusohjelma | 2006 - 2007 

▪ Opiskelin toimintaterapiaa henkilökohtaisen avustajan töiden ohella 

 

Tampereen yliopisto 

Pohjoismaiset kielet | 2005 - 2006 

▪ Pääasiassa ruotsin kielen opiskelu 

 

Kallaveden lukio 

Ylioppilastutkinto | 2004 

▪ Yleisarvosana Laudatur 

 

KURSSIT JA DIPLOMIT 

▪ Certified Scrum Product Owner® (CSPO®) / Scrum Alliance | 2020 

▪ Inbound Marketing / HubSpot Academy | 2018 

▪ Graduate Management Admission Test (GMAT) | 2016 

▪ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) | 2012 

▪ Viittomakielen K-tason tutkinto | 2007 

 

KIELITAITO 

▪ Suomi äidinkieli 

▪ Englanti erinomainen 

▪ Ruotsi erinomainen 

 

HARRASTUKSET JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET 

Olen intohimoinen hevosharrastaja, olen kasvanut hevosten parissa ja asun edelleen perheeni 

hevos- ja luomumaatilalla. Ratsastuksen lisäksi vietän mielelläni aikaa luonnossa kävellen ja 

patikoiden koirieni kanssa. Nautin musiikista ja muusta taiteesta. Pyrin matkustamaan 

mahdollisimman paljon ja olen kiinnostunut aina uusista matkakohteista. Osallistun myös 

aktiivisesti yhdistystoimintaan; olen muun muassa Mäntsälän Saaren Kyläyhdistys ry:n 

hallituksen sihteeri, kuulun Suomen Jackrussellinterrierit ry:n lehtitoimikuntaan ja ylläpidän 

Pro FWB ry:n verkkosivuja. 
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SUOSITTELIJAT 

Suosituksia saatavilla pyynnöstä. 
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