
                        

 

TYÖMARKKINATORI 

Näin teet työnhakuprofiilin 
 

Työnhakuprofiilin voi julkaista Työmarkkinatorilla kuka tahansa, jolla on käytössään 

pankkitunnukset tai mobiilivarmenne vahvaan tunnistautumiseen. 

Työnhakuprofiilin pohjalta Työmarkkinatori suosittelee työnhakijalle sopivia työpaikkoja. 

Työnhakuprofiilin voi julkaista työnantajien nähtäväksi. 

 

 

 

 

Kirjoita selaimen osoitekenttään 

tyomarkkinatori.fi. 

Valitse oikeasta yläkulmasta 

Kirjaudu sisään. 

 

Palvelu siirtää sinut 

tunnistautumissivulle, jossa 

käytät pankkitunnuksiasi tai 

mobiilivarmennetta 

kirjautumiseen. 

Työmarkkinatorille 

kirjauduttuasi, klikkaa 

Työnhakuprofiili.  

Löydät sen monesta 

paikasta heti etusivulla! 



                        

 

 

 

 

 

  

Voit aloittaa työnhakuprofiilin tekemisen tutustumalla sen eri osioihin. Klikkaa Lisää uusi -

painiketta niin osio avautuu tarkasteltavaksi. Osiot voi täyttää missä tahansa järjestyksessä. 

Järjestelmä tallentaa muutokset automaattisesti.  

Esittely-osiossa kerrot itsestäsi 

omin sanoin. Kuvaile lyhyesti 

työnhakuprofiiliasi. Tämä osa 

toimii profiilisi otsikkona. 

Tämän jälkeen täytät 

vapaamuotoisen esittelytekstin 

itsestäsi. 

Esittely-osiossa täytetään myös 

tiedot siitä, mistä etsit työtä ja milloin 

voisit aloittaa. Sinun on myös 

mahdollista lisätä linkkejä 

esimerkiksi omalle verkkosivulle tai 

LinkedIn-profiiliin. 



                        

 

 

 

 

 

 

Tiedot ja taidot-osiossa kerrot 

enemmän osaamisestasi.  

Kirjoita Osaamiset-kenttään omasta 

osaamisestasi. Kun olet luonut tähän 

tekstiä, ehdottaa Työmarkkinatorin 

järjestelmä sinulle sopivia 

avainsanoja. 

Työtoiveet-osiossa voit kertoa 

tarkemmin toiveistasi työtehtävien ja 

työympäristön suhteen. Tässäkin 

osiossa hyödynnetään avainsanoja.  

Kun olet kirjoittanut osaamisestasi ja työtoiveistasi, klikkaa Lisää avainsanat, näin avautuu lisävalikko. 

Lisävalikossa voit valita Ehdotetuista ammateista ja osaamisista sinulle sopivimmat klikkaamalla sanojen 

päältä. Kun olet valinnut avainsanat, muista painaa Tallenna valinnat-painiketta. Näiden perusteella 

Työmarkkinatori jatkossa tarjoaa sinulle soveltuvia työpaikkailmoituksia. 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedot ja taidot-osiossa täytät myös 

tiedot kielitaidostasi, ajokortista ja 

muista luvista ja pätevyyksistä. 

Kielet löytyvät, kun alat 

kirjoittamaan ruutuun kielen nimeä 

tai voit selata niitä alasvetovalikosta. 

Kun olet valinnut kielen, 

järjestelmään lisätään tieto 

taitotasosta asteikolla Äidinkieli, 

Erittäin hyvä, Hyvä, Tyydyttävä, 

Alkeet. Paina lopuksi Tallenna. 

Ajokorttiluokista voit valita useita ja 

voit antaa myös lisätietoja ajo-

oikeuksistasi. 

Luvat ja pätevyydet -kohtaan voit 

lisätä kaikki sinulla voimassa olevat 

lupakortit ja pätevyydet. Jos haluttua 

korttia/pätevyyttä ei löydy 

alasvetovalikosta, voit lisätä sen 

lisätietoja kenttään. 

 

 

Kolmas osa-alue 

työnhakuprofiilissa on 

Työkokemus ja koulutus. 

Lisää kokemukset yksitellen. 

Kun klikkaat Lisää uusi, 

tulee esiin vaihtoehdot 

Työkokemus, Koulutus ja 

Muu kokemus. Valitse 

näistä se, minkä haluat 

ilmoittaa. 

 



                        

 

  

Työkokemus 

Ilmoita jokainen työkokemuksesi erillisenä 

uutena kokemuksena. 

Täytä tiedot työnantajasta, 

tehtävänimikkeestä ja työsuhteen kestosta 

huolellisesti. 

Voit lisäksi kertoa työkokemuksesi 

tuomasta osaamisesta, esimerkiksi listaten 

tehtäviä, joita teit tai osaamisalueita, joita 

tehtävä vaati. Kun olet kirjoittanut tähän 

tekstiä, voit lisätä halutessasi avainsanoja, 

joita järjestelmä ehdottaa. 

Lopuksi valitset haluatko että 

työkokemuksesi näkyy työnantajille, kun 

olet julkaissut työnhakuprofiilin. 

Tutkinnot ja koulutus 

Ilmoita jokainen koulutuksesi erillisenä 

uutena kokemuksena. 

Täytä tiedot koulutuksesta huolellisesti. 

Voit lisäksi kertoa koulutuksesi sisällöstä 

tarkemmin. Kun olet kirjoittanut tähän 

tekstiä, voit lisätä halutessasi avainsanoja, 

joita järjestelmä ehdottaa. 

Lopuksi valitset haluatko, että koulutuksesi 

näkyy työnantajille kun olet julkaissut 

työnhakuprofiilin. 



                        

 

  

Muu kokemus 

Tässä osiossa voit kertoa esimerkiksi 

vapaaehtoistyöstä tai muista projekteista, 

joita haluat nostaa työnhaussa näkyväksi. 

Kokemuksen nimessä voit kertoa, että 

mistä kokemuksesta on kysymys ja missä 

sen olet suorittanut. 

Tässä osassa on tärkeää kertoa lisää 

omasta kokemuksesta, mitä olet tehnyt ja 

minkälaista osaamista sinulle on kertynyt. 

Kun olet täyttänyt kokemuksiasi, ne 

listautuvat Työkokemus ja 

koulutussivulle aikajanaksi. Voit siis 

ilmoittaa kokemukset missä tahansa 

järjestyksessä ja järjestelmä asettaa 

ne aikajanalle uusin kokemus 

ylimpänä. 



                        

 

 

 

 

Työnhakuprofiilin etusivulla näet, että 

oletko täyttänyt kaikki osiot. 

Kun kaikki tiedot on täytetty, voit 

julkaista työnhakuprofiilisi. 

Klikkaa Julkaise työnantajalle. 

Sinulle avautuu tällainen 

näkymä, jossa voi valita 

kuinka kauan profiilisi 

pysyy julkaistuna. 

Oletuksena se julkaistaan 

kuudeksi kuukaudeksi. 

 

Voit tarkistaa vielä alta 

tiedot, joita näkyy 

työnantajille. 

 

Lopuksi klikkaa Julkaise 

työnhakuprofiili. 


