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Valitse 
Rekisteröidy 
palveluun

http://www.tiitus.fi/duuni/


Opiskelijana olet Työnhakija | Rekisteröidy tästä

Valitse Ei 
profiilia? 
Rekisteröidy 
tästä



Perustiedot | Täydennä omat tietosi ja tallenna

Tähdellä * 
merkityt  
tiedot ovat 
pakollisia



Käyttöehdot | Tutustu käyttöehtoihin ja hyväksy



Opiskelijatiedot 



Opiskelijatiedot | Tutkinto ryhmätunnuksella 

Kirjoita ryhmätunnus  BPSKQM  ja LIITY



Opiskelijatiedot | Valmistuminen

Nyt tutkintosi ja 
opiskelijaryhmäsi on 
Lukio (Gradia)

Muokkaa Aloitusvuosi ja 
Ajankohta/tarkenne 



Opiskelijatiedot | Valmistuminen, Aloitusvuosi

Valitse lukio-opintojesi aloitusvuosi



Opiskelijatiedot | 
Valmistuminen, Ajankohta/tarkenne

Valitse lukio-opintojen aloitusajankohta (syksy/kevät)



Asetukset |Toimialue 

Tarkista, että toimialue 
on Gradia!

Nämä kohdat voivat 
olla aluksi EI. 



Etusivu | Profiilin näkyvyys



Etusivu |Profiilin näkyvyys

Valitse Profiilin näkyvyys 
EI 



Profiilin rakentaminen 



Profiili | Perustiedot 

Kerro lyhyesti jotain itsestäsi. Muista tallentaa!

Profiilikuvan ja taustakuvan 
lisääminen helposti näistä 



Profiili | Perustiedot

Profiilin laatu –
ikkunan voit jokaisella 
sivulla avata tai pitää 
suljettuna.



Profiili | Työelämätiedot | Kerro itsestäsi  

Täydennä sivulla olevat kohdat ja muista tallentaa!



Profiili | Työelämätiedot | Työvuorotoive



Profiili | Kokemus

Työkokemukselle, koulutukselle ja 
muulle kokemukselle on omat osiot.



Profiili | Kokemus | Työkokemus

Lisää työkokemuksesi yksi kerrallaan. Muista tallentaa välillä. 



Profiili | Kokemus | Koulutus

Lisää koulutuksesi. Lukiosi on vielä kesken, joten lisää vain aloituspäivä. Muista tallentaa. 



Profiili | Kokemus | Muu kokemus

Lisää muu kokemuksesi. Tähän voit kirjata esim. tutortoiminnan, isosena tai valmentajana tai 
kerhonohjaaana toimimisen jne. 



Profiili | Taidot ja osaaminen



Profiili | Taidot ja osaaminen | Taito

Voit hakea taitoa/ammattinimikettä toimialoittain



Profiili | Taidot ja osaaminen | Taito

Valitse näistä mitä 
osaat tai haluat oppia



Aseta 
osaamis-
tasosi 
taidolle tällä 
hetkellä

Profiili | Taidot ja osaaminen | Taito

Voit lisätä tästä laatikosta avainsanoja



Profiili | Taidot ja osaaminen | Taito

Voit hakea taitoa 
myös hakusanalla



Profiili | Taidot ja osaaminen | Taito

Aseta 
osaamis-
tasosi 
taidolle tällä 
hetkellä

Voit lisätä tästä laatikosta avainsanoja



Profiili | Taidot ja osaaminen | 
Pätevyydet ja kielitaito

Valitse pätevyydet, 
jotka sinulla on (yleensä 
näistä tulee olla jokin 
todiste)

Lisää kielitaitosi



Profiili | Taidot ja osaaminen | Kielitaito

Lisää jokaisen kielen kohdalle myös osaamistaso



Profiili | Harrastukset ja muut

Tähän voit lisätä it-taitosi ja harrastuksesi



Profiili | Harrastukset ja muut | It-taidot

Valitse ja merkitse kaikki it-taitosi, joita jokaista voit täsmentää. 
Jos jotain ei löydy vaihtoehdoista, voit kirjata sen tähän Mikä muu? -kohtaan



Profiili | Harrastukset ja muut | It-taidot

Valitse ja merkitse kaikki harrastuksesi, joita jokaista voit täsmentää. 
Jos jotain ei löydy vaihtoehdoista, voit kirjata sen Mikä muu? -kohtaan



Profiili | Portfolio ja suosittelijat

Voit 
halutessasi 
lisätä 
some-
linkkejäsi

Voit halutessasi lisätä kuvia, videoita ja linkkejä.



Profiili | Portfolio ja suosittelijat | Suosittelijat

Voit lisätä suosittelijan tai suosittelijoita. Muista, että suosittelijalta tulee olla lupa. 



Profiili | CV

Tähän voit liittää mahdollisen cv:si.  
Video-cv:n voit ladata portfolio-osioon.



Etusivu | Näkymä



Profiilin näkyvyys

Kun laitat 
nämä 
päälle 
(klikkaat > 
vihreä), 
saat 
profiilisi 
hyöty-
käyttöön



Työpaikkojen haku 

Voit hakea työpaikkoja toimialan, paikkakunnan, työn keston, työn luonteen ja lähteiden perusteella



Työpaikkojen haku | Esimerkki 



Työpaikka | Kuvaus



Tiituksen materiaalit 
opiskelijoille 

Näin Tiitus toimii –video

Opiskelijaprofiilin luonti (selain) (linkki)

Lyhyen version opiskelijaprofiilin luomiseen 
mobiilisovelluksessa löydät tästä (linkki).

Pidemmän version opiskelijaprofiilin luomiseen 
mobiilisovelluksessa löydät tästä (linkki).

Opiskelija: harjoittelu-, työssäoppimis- ja 
työpaikkojen hakeminen (mobiili) (linkki)

Tuki – Opiskelijat (linkki)

http://www.tiitus.fi/opiskelijoille/
https://youtu.be/7cDUfT8ew68
https://www.tiitus.fi/wiki/ohjeet/opiskelija-opiskelijaprofiilin-luonti-selain/
https://www.tiitus.fi/wiki/wp-content/uploads/2020/12/Tiitus_uusimobiiliohje.pdf
https://www.tiitus.fi/wiki/wp-content/uploads/2020/12/Tiitus-pikaopas_opiskelijat.pdf
https://www.tiitus.fi/wiki/ohjeet/opiskelija-harjoittelu-tyossaoppimis-ja-tyopaikkojen-hakeminen-mobiili/
https://www.tiitus.fi/wiki/kb/tuki-opiskelijat/


Kysy 
rohkeasti 
lisää
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