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LinkedIn-pikaopas

LinkedIn on rekrytoijien, yritysten, työnhakijoiden ja asiantuntijoiden some-kanava, jossa voit
luoda sähköisen CV:n ja tiivistää ammattitaitosi muiden selattavaksi. Laajojen
verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi LinkedIn tarjoaa myös mahdollisuuden bloggaamiseen
omalla alustallaan. Kontaktit on jaettu 3 tasoon järjestelmässä ja löydettävyyden parantamiseksi
profiili kannattaa laatia englanniksi. Yrityksille ja organisaatioille LinkedIn on tärkeä kanava solmia
verkostoja ja luoda oikeanlaista brändimielikuvaa.

Listaa avainsanat

-Miten kuvaat yritystäsi? Miten kuvaat asiantuntijuuttasi? Mistä aiheista aiot julkaista?

Laadi pro�ilikuvauksesta ytimekäs ja mielenkiintoinen

-Käytä avainsanoja. Tärkein on otsikon alla oleva tila (Headline): Se näkyy kaikille
muille, kun luot verkostojasi. Toiseksi tärkein ”Summary” - laita tähän houkuttelevan
kuvauksen lisäksi yhteystiedot ja linkit esim. somekanaviisi, jolloin ne näkyvät myös
2.tason kontakteille! Lisää taustakuva, joka kuvaa ammatillista puoltasi.

Laadi sähköinen cv:si huolellisesti

-Voit myös lisätä kuvia, diaesityksiä, videoita ja muita dokumentteja suoraan profiiliisi!

Määritä tavoitteet

-Mieti päätavoite ja pilko se pieniin osiin toteutumisesta nykyhetkeen eli nurinperin!
Pohdi, ketä sinun tulisi tuntea, jotta pääset tavoitteeseesi

-Tämän jälkeen määritä konkreettinen osatavoite: (esim. 5 uutta media-alan
ihmistä/vko)

Rakenna verkostoasi

-Ole aktiivinen ja ota yhteyttä vanhoihin tuttuihin tai uusiin ja tuntemattomiin! Tee
LinkedIn-kutsustasi aina henkilökohtainen.

-Lisää linkki LinkedIn-profiiliisi sähköpostin allekirjoitukseen

-Kontaktoi heti tapaamisen (esim. messujen) jälkeen uudet henkilöt LinkedInin kautta.
Ota rohkeasti yhteyttä uusiin ihmisiin, mutta jos ette tunne entuudestaan,
henkilökohtaista viesti ja perustele miksi otat yhteyttä – viittaa esimerkiksi
blogiartikkeliin tai haastatteluun, joka herätti mielenkiintosi.
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Käytä sosiaalisia toimintoja

-Like=tykkäys / Share=jaa eteenpäin / Comment = Kommentoi

-Kun reagoit verkostosi tuottamaan sisältöön, se huomataan ja hyvä menee yleensä
kiertoon myös toisin päin.

Luo omaa sisältöä

-Bloggaa alaasi liittyvistä aiheista, väritä julkaisuja visuaalisin keinoin.

Tutustu pro�iliasetuksiin

-Voit säätää rooliasi, julkaisuidesi näkyvyyttä sekä yksityisyyttä monilla eri asetuksilla.  
 
 
 
 
 

Verkostoidutaanko?
Lähetä minulle kutsu LinkedIn:ssä, niin verkostosi kasvaa jälleen yhdellä henkilöllä!

Siirry Sanyan pro�iliin tästä ja lähetä kutsu!
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LinkedIn -checklist

[ ] 3-5 tärkeintä avainsanaa valittu, tule esiin haussa!

1.____________________ 2.____________________ 3.____________________

[ ] Pro�iliasetukset säädetty

-Yksityisyys, tiedot, julkaisuiden näkyvyys

[ ] Pro�ilikuva on ammattimainen

[ ] Pro�ilin taustakuva kertoo ammattiminästä

[ ] Pro�ilikuvaukseni on ytimekäs ja mielenkiintoinen

[ ] Nimen alla oleva kenttä (Headline) ja Summary-osio kertovat olennaisen
minusta yhdellä silmäyksellä

[ ] Informaatiorikas ja näyttävä cv

-Sähköinen CV sisältää: kuvia, diaesityksiä, videoita ja muita dokumentteja
ammattitaidostani

[ ] Yhteystietoni ovat helposti löydettävissä (myös Summary-osiossa!)

[ ] Minulla on tavoitteet selvillä:

Tavoite:_____________________________________________________________

Toteutus:

1kk:________________________________________________________________

1vko:_______________________________________________________________

1pvä________________________________________________________________
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[ ] Verkoston rakentaminen

-Entiset ja nykyiset tuttavat, työkaverit, työnantajat, opiskelukaverit…

-Uudet kontaktit, jotka edistävät tavoitteiden toteutumista

-Ammattiminän kontaktit: asiakkaat, yhteistyökumppanit, sidosryhmien edustajat,
projektituttavat

[ ] Käytän sosiaalisia toimintoja

[ ] Luon omaa sisältöä

-Linkit muihin kanaviin: yritysblogi, Twitter, yrityksen Facebook-sivu

-LinkedIn:in tehty sisältö: SlideShare-esityksiä, blogiartikkeleita tai päivityksiä
säännöllisesti

 [ ] Visuaalinen tiimiesittely yrityssivulla

-Koko tiimin ammattitaito esiin visuaalisesti, esim. diaesitys tai esittelyvideo

Menestystä matkaan! Lisää somevinkkejä saat blogistani: 
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Sanya Saarinen
Somestrategi | Digisisällöntuottaja |
Somesoppa®-kouluttaja

+358 504 396 710

sanya.saarinen@someleontti.�

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/sanyasaarinen

Lähetä verkostoitumiskutsu!
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