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LinkedIn lanseerattiin LinkedIn listautui New Yorkin
pörssiin

Microsoft ilmoitti ostavansa
LinkedIn 23 miljardilla dollarilla

Historia
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Miten voit käyttää LinkedIniä?

1 2 3 4 5



FACT



Liittyminen

Tarvitset:

Aikaa ja kahvia

Sähköpostiosoitteen
(henkilökohtainen)

Mene osoitteeseen: 
linkedin.com
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Profiili

• LinkedIn on englanninkielinen työkalu

• Suomalaiset usein tekevät profiilinsa vain 

englanniksi. 

• Voit tehdä profiilin myös suomeksi tai vain 

suomeksi. 
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Muut

tiedot
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1

Kuvan pitää soveltua ammattikäyttöön! 



2
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Tulee olla yksinkertainen ja kertoa kaikki 
olennainen 
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3

Kuka olet, mitä teet ja osaat? Mikä on 
ydinosaamisesi tai minkälaista työtä tällä 

hetkellä haet?
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4

On hyvä kirjoittaa lyhyt, informatiivinen 
kuvaus työtehtävistä

5
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6

Voit itse lisätä uusia taitoja, poistaa ja 
järjestää niitä



Bonus
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Kuten CV:ssä LinkedInissä voi antaa suosituksen



Profiilisi on valmis!

FACT

Mutta Linkedin on verkostoitumista...
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Network



• Sähköpostiosoitteista (jos LinkedInilla lupa päästä 
sähköpostiosoitteisiin…)

• LinkedIniin voi lisätä monia osoitteita, esim pääsähköposti on omasi ja työsähköposti kontaktien
lisäämiseen

• Älä koskaan poista sähköpostiosoitetta LinkedInistä vaikka vaihtaisit työpaikkaa, se pitää sinut
löydettävissä

• People you may know

• Hakutoiminnot: Search, Filter People by:

• Nimen, sijainnin, yrityksen, toimialan perusteella

• Olemassaolevien kontaktien kautta uusia kontakteja.
20

Where is My

Network?



21



• LinkedInissä on vastaava työhaku kuin Oikotiellä
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Työnhaku

• Nykyään suuri osa työpaikoista täytetään täsmä
rekrytoinneilla, joten sinun tarvitsee olla löydettävissä…
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Miten tulet löydetyksi rekrytoijille?

1 2 3 4 5



Aktivoi itsesi hakijaksi!

+
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Background 

search



Oma profiili

Muista tarkastella
omaa profiilia!

Voit säätää mitä
haluat jakaa ja 

missä
järjestyksessä. 
Asetuksia ja 

ominaisuuksia
riittää ☺



“
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1. Ammatillinen profiilikuva
2. Työt ja kokemus kerrottuna
3. Vähintään 5 taitoa (Skills) listattuna
4. Summary – tiivistelmäteksti kunnossa
5. Sijainti (Finland) ilmoitettu
6. Koulutus kerrottu
7. Vähintään 15 kontaktia (Contacts)

Nousu kohti All Star –profiilia voi alkaa!
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