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5 tapaa hyödyntää linkedIniä oman 
osaamisen brändäyksessä ja 

markkinoinnissa
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Miksi tehdä oma 

LinkedIn-profiili? 

• Yli miljoona käyttäjää Suomessa – kasvu jatkuu…

• Ammatilliseen verkostoituminen

• Teet työnhaustasi helpompaa ja nopeampaa 

(useimmat rekrytoijat käyttävät LinkedIniä 

päivittäin) 

• Nopeuttaa ja helpottaa rekrytointia 

• Saat uusinta tietoa ja ideoita, pysyt ajan tasalla 

alasi trendien kanssa (postaukset, artikkelit, 

videot, podcastit, Groups jne.)
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5 tapaa hyödyntää LinkedIniä 

1. Henkilöbrändäys: oma profiilisi on henkilöbrändäyksen 

työkalusi; oma online CV:si ja verkkoportfolio

2. Verkostoituminen: oma profiilisi on kasvava online 

käyntikorttikokoelmasi

3. Työnhaku/rekrytointi: LinkedIn auttaa sinua 

markkinoimaan omaa osaamistasi ja rekrytoitoijia

löytämään sinut ja muita talentteja

4. Keskusteluihin osallistuminen

5. Sisällön tuotanto ja jakaminen

© Timo Lampikoski

1. Henkilöbrändäys

• Päivitä säännöllisesti omaa profiilisiasi ja lisää sinne 

parhaat työnäytteesi (About, Experience ja Education -

osioihin)

• Headline ja About -osiot tärkeimmät osiot

• Lisää 5-8 tärkeintä työtaitoasi avainsanoin 

mahdollisimman moneen paikkaan profiilissasi
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(to be continued)
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2. Verkostoituminen

• LinkedIn on löyhä verkosto

• ”LinkedIn ei ole luottamusverkosto.” (Tom Laine)

• Voit verkostoitua aktiivisesti

• LinkedIn palkitsee sinua aktiivisesta verkostoitumisesta 

50+ connections (opiskelijalle), 250+ ammattilaiselle

3. Työnhaku / rekrytointi

• Jobs-osio ja Job Alerts

• Työpaikkailmoittelu lisääntyy LinkedInissä <-

kustannustehokasta yrityksille

• Varaudu rekrytoijien yhteydenottoihin – jos ja kun 

profiilisi (avainsanoineen) on kunnossa ja ajan tasalla

• Seuraa (Follow) yrityksiä, verkostosi jäseniä (Connections) 

ja vaikuttajia (Influencers): saat kuulla uusista työpaikoista 

ja pysyt ajan tasalla 
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4. Keskusteluihin osallistuminen

• Feedissä: peukuta ja kommentoi

• Ryhmissä (Groups)

• Osallistu aktiivisesti
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5. Sisällön tuotanto

• Feedissä: postaa (henkilökohtaisia ja jaa yrityksesi 

postauksia/artikkeleita), julkaise omia artikkeleita (Write 

an Article), videoita, podcasteja jne.

• Generoi keskustelua: pyydä verkostosi jäseniä 

kommentoimaan postauksiasi 

• Jaa sisältöäsi ryhmissä

• Jaa aktiivisesti hyvää sisältöä verkostollesi
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Postausvihjeitä

• Parhaat postausajat:

• aamukahvi-, iltapäiväkahviaikaan ja sunnuntai-iltana

• Pyydä kavereitasi/kollegoitasi peukuttamaan ja 

kommetoimaan postaustasi ensimmäisen kahden tunnin 

aikana > mahdollisuus viraaliefektiin
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Lähde: LinkedIn opiskelijoille -webiinari, 

Riikka Keskitalo, HC Services Oy, 5.2.2019

Kolme suurinta suomalaista 

työnhakuryhmää LinkedInissä
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Tarvitsetko apua LinkedInin 

tehokkaassa hyödyntämisessä?

Ks. käytännöllisiä 

LinkedIn-opasvideoita

• CV-shop -sivustolla

https://www.cv-shop.fi/tyonhaun-videot/

Tai lähetä minulle sähköpostia:

timo.lampikoski@kolumbus.fi

https://www.cv-shop.fi/tyonhaun-videot/
mailto:timo.lampikoski@kolumbus.fi

