
VISUAALISEN ANSIOLUETTELON LUOMINEN CANVALLA

Graafiseen suunnitteluun tarkoitettu Canva- sivusto (www.canva.com) toimii selainpohjaisesti
netissä. Sen voi ladata myös sovelluksena älypuhelimeen.

Suositellaan sivustolle rekisteröitymistä. Kirjautuneena käyttäjänä voit tallentaa keskeneräisiä töitä
ja jatkaa niitä myöhemmin.

 Tilin luonti on ilmaista. Sivustolle rekisteröidytään joko
sähköpostiosoitteella, Facebookin käyttäjätilillä, Apple-tai
Google-tilillä.

 Canvan avulla voit luoda valmiisiin mallipohjiin omia
suunnitelmia (esim. visuaalinen CV). Voit tehdä
ansioluettelon lisäksi mm. erilaisia kortteja, julisteita ja
kuvapohjia sosiaaliseen mediaan.

 Keskeneräiset työt tallentuvat Canvaan automaattisesti
tilisi taakse. Keskeneräiset työt löytyvät kohdasta
”Projektit”.

 Ylävalikosta ”Mallipohjat” löytyvät kaikkien
suunnittelumallien valmiit pohjat. Voit myös hakea niitä
hakulaatikon avulla tai selaamalla etusivulta malleja.

Hae mallipohjiaSelaa mallipohjia

http://www.canva.com/


Ansioluettelon mallipohjan valitseminen

Valitse Mallipohjat-valikosta Ansioluettelot.

.

Pääset selaamaan valmiita mallipohjia. Voit lajitella mallipohjia myös värin tai kategorian mukaan.

Huom.! Mallipohjan yhteydessä lukee, onko se ilmainen vai maksullinen.

Selaa kategorian tai värin perusteella

Valitse pohja jossa lukee maksuton



Klikkaa haluamasi mallipohja ja valitse Muokkaa tätä mallipohjaa. Valitsemasi mallipohja avautuu
uudelle välilehdelle.



Mallipohjanäkymän valikot

Yläreunan valikot:

 1. Koti: Palaa etusivulle
 2. Tiedosto: Nimeä tiedosto tai tallenna tiedostoa välillä
 3. Jakaminen Lataa: Lataa valmis CV PDF-muodossa

Vasemman sivun valikot:

 Mallipohjat: Käytä tätä silloin, kun haluat vaihtaa jo valitun mallipohjan toiseen
 Lataukset: lataa tiedosto, esimerkiksi oma kuva ja lisää se ansioluetteloon
 Kuvat: lisää mallipohjaan online-kuva. Tätä valikkoa ei yleensä tarvita CV:n teossa.
 Elementit: lisää kuvake tai muoto, kuten neliö, jolla voit rajata osioita valmiiseen pohjaan
 Teksti: lisää valmista tekstiä kuten aforismeja ja otsikoita eri tyylillä. CV:n mallipohjassa on

jo valmiit laatikot tekstille, joten teksti-työkalua ei välttämättä tarvitse käyttää.
 Ääni ja videot työkaluja ei tarvitse cv-pohjassa
 Tausta: vaihda mallipohjan tausta
 Kansiot ja lisää: muita toimintoja, joita voi yhdistää Canvan käyttöön. Voit esimerkiksi

ladata suunnittelumalleja kansioihin tai upottaa mediasisältöä suunnittelumalliin.

1.

Zoomaa näkymää

Piilota valikko

Kloonaa eli
kopioi sivu

3.2.

Vasemman sivun valikko



Mallipohjan muokkaus

TÄRKEÄÄ!

 Mallipohja kostuu erilaisista elementeistä, joita pääsee muokkaamaan, kun elementti on
klikattu aktiiviseksi. Kuvassa aktiiviseksi klikattu elementti näkyy vaaleansinisillä kehyksillä.

 Kun elementti on valittu, tulee myös ylävalikkoon Työkalu-valikko näkyviin.

 Kirjoita oma teksti suoraan valmiiden tekstiosioiden päälle.

 Voit myös muuttaa fontin tyyliä, kokoa ja väriä ylävalikosta.

 Lopussa tarkasta osioiden fontin koko ja tyyli kaikkien osalta, jos teet muutoksia. Esim.

osiota venyttämällä muutat myös sen fonttikokoa automaattisesti.

Työkalu-valikko

Aktiiviseksi
klikattu elementti



Oman kuvan lisääminen mallipohjaan

 Valitse vasemmalta Lataukset ja klikkaa Lataa tiedostoja –painiketta. Voit tuoda ladatun

tiedoston omalta laitteeltasi, sosiaalisen median tililtä tai pilvipalvelusta.

 Kun olet ladannut kuvan Canvaan, Rahaa kuva valmiin kuvan tai kehyksen päälle.



.

Eri toimintoja mallipohjan muokkaustilassa

Poista elementtejä: Klikkaa elementti aktiiviseksi ja valitse Delete tai klikkaa roskakoria.

Vaihda elementtien tai taustavärien värejä: Klikkaa elementti aktiiviseksi ja valitse väripaletista
haluamasi väri. Voit myös vaihtaa pohjan taustavärin klikkaamalla koko pohjan aktiiviseksi.



Tekstiosioiden lisääminen ja siirtäminen: Mallipohjaan on valmiiksi ryhmitelty erilaisia tekstiosioita.
Rahaa osioita toiseen paikkaan: Klikkaa osio aktiiviseksi ja pidä vasen painike pohjassa, kun liikutat

hiirellä osiota. Voit myös maalata useamman elementin osiosta samalla kerralla. Maalattua tekstiä ja

osioita voi kopioida ja liittää. Kopioituja osioita voi nyt nimetä erilaisiin CV:n osioihin liittyen, kuten

IT-taidot, kielitaidot ja suosittelijat.

Koko osio
maalattuna: Kopioi
(Ctrl + C)

Kopioitu osio
liitettiin (Ctrl + V) ja

raahattiin haluttuun
kohtaan



Uuden sivun lisääminen: Valitse Kloonaa sivu -painike. Näin sivu säilyttää ensimmäisen sivun tyylin.
Lisää sivu -painikkeesta pääset lisäämään tyhjiä sivuja ilman mallipohjaa.

Mallipohjan tallennus: Canva tallentaa automaattisesti suunnittelupohjaa. Voit kuitenkin halutessasi
tehdä väliaikaisen tallennuksen ylävalikon Tiedosto-painikkeesta. Klikkaa Tiedosto ja valitse

Tallenna. Pääset vaihtamaan tiedoston nimen mallipohjan nimen ylävalikosta.

Nimeä tiedosto

uudelleen: klikkaa
kynän kuvaa

Lisää uusi
sivu



Valmiin CV:n jakaminen tai tallentaminen laitteelle: Kun CV on valmis, voit jakaa sen suoraan
esimerkiksi sähköpostiin, pilveen tai sosiaaliseen mediaan. Jakaminen – painikkeen alta löydät myös

Lataa-painikkeen, jonka avulla saat ladattua CV:n PDF-muodossa.

Jaa / Lataa



CV:n lataaminen tietokoneelle

Klikkaa Jakaminen-painiketta. Valitse sen alta Lataa. Canva ehdottaa muotoa, jossa tiedosto

ladataan.

Valmis CV on nyt ladattu laitteelle. Pääset muokkaamaan uudelleen Canvassa, jos olet kirjautunut

sisään. Aiemmat pohjat löytyvät kirjautuneena Koti-sivun valikosta ”Projektit”.



Kirjaudu ulos: Klikkaa oikealla olevasta profiilikuvakkeesta (tässä esimerkissä D-kirjain)
ja valitse Kirjaudu ulos.

Yleiset Canvan CV vinkit

 Mallipohjan muokkaustilassa voit hyödyntää yleisimpiä pikanäppäintoimintoja:

- Kopioi (Ctrl + C) ja Liitä (Ctrl + V)
- Kumoa toiminto (Ctrl + Z) ja Tee uudelleen (Ctrl + Y)

 Jos teet CV:n suomen kielellä, muuta myös otsikot suomeksi

 Oikolue CV muutamaan kertaan ennen lataamista
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