
Työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamispaikka

Tämä materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa: Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään -hankkeessa
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Mitä kaikkea Tiitus on?



Miksi ottaa Tiitus aktiiviseen käyttöön?

Koko 
työnhakuprosessi 

samassa 
sovelluksessa!

KOULUTUSSOPIMUS 

OPPISOPIMUS

TYÖLLISTYMINEN

KESÄTYÖT

PROJEKTIT

KOULUTUKSET

TAPAHTUMAT

• Tutustut alueesi työnantajiin

• Pääset näkemään alueesi työ- ja 
harjoittelupaikka mahdollisuudet

• Opit sanoittamaan omaa ammatillista 
osaamistasi

• Saat suoran väylän olla yhteydessä 
työnantajiin

• Saat kaiken ajankohtaisen tiedon 
suoraan puhelimeesi



Tiitus-profiili luodaan puhelinsovelluksessa, jonka pääset 
lataamaan puhelimesi sovelluskaupasta 



Miten alkuun profiilin luonnissa?

1. Luo uusi käyttäjä
2. Vahvista käyttäjäsi sähköpostiosoite
3. Syötä perustiedot
4. Valitse toimialueeksi REDU

Toimialueen valinta:



Mitä Tiituksen etusivulta löytyy?

Täältä pääset selaamaan 
työ- ja harjoittelupaikkoja. 

Muista käyttää itselle 
sopivia hakusuodattimia

Tiitusta löytyy erilaisia 
koulutuksia, projekteja ja 

tapahtumia ympäri 
Suomea, joihin voit 

hakeutua.

Oppilaitos osiossa pääset 
määrittelemään oman 

ryhmäsi.

Työpaikat-osiosta näet 
lähettämiesi työhakemusten 

tilanteen, yritysten sinulle 
lähettämät 

yhteydenottopyynnöt sekä 
omat suosikkityöpaikkasi.

Ilmoitukset-osiosta näet 
kaikki sinulle suunnatut 

pikaviestit.

Tiitukseen on liittynyt 
laaja joukko yrityksiä

ympäri Suomen. Vaikkei 
heillä juuri nyt olisikaan 

avonaista työ- tai 
harjoittelupaikkaa, pääset 

Tiituksen kautta 
tutustumaan heihin. Voit 
lähettää vaikkaa voimen

hakemuksen



Sitten se oma profiili!

Kyllästynyt jatkuvaan työhakemusten täyttämiseen yksitellen 
kutakin työpaikkaa kohtaan?

• Tiituksessa haet monia työpaikkoja yhdellä, kerran täytetyllä 
profiililla.

• Kun kerran luot itsellesi hyvän profiilin on sen päivittäminen 
jatkossa yksinkertaista.

• Pääset hyödyntämään Tiitusta koko opintojesi ajan ja vielä 
vuoden sen jälkeen kun opintosi ovat päättyneet.

• Tiitus tarjoaa yrityksille myös Haavi-palvelun, jonka avulla 
myös he voivat etsiä itselleen sopivaa työntekijää joten 
profiilin ajan tasalla pitäminen on erityisen tärkeää.

Täältä pääset käsiksi 
omaan profiiliisi ja sen 
tietoihin. Seuraavasta 

diasta löydät vähän 
tarkempaa tietoa!



Perustietoihin täytät omat 
henkilö- ja yhteystietosi. 

Perustiedoissa pystyt 
myös vaihtamaan 

sähköpostiosoitteen ja 
salasanan.

Kielet ja pätevyydet-kohdassa voit 
määritellä oman kielitaitosi sekä 

lisätä mahdolliset korttipätevyydet, 
joita sinulla on.

Some ja suosittelijat-kohdassa voit lisätä 
linkityksiä sosiaaliseen mediaan sekä 

mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot. 

Lopuksi tarkasta profiilisi vahvuus ja 
esikatsele, miltä profiilisi tulee 

näyttämään työnantajan silmin!

Osaaminen-kohdassa voit kertoa mitä haluaisit 
oppia tai olet jo oppinut! Tekoäly auttaa näin 

sinua löytämään sopivia paikkoja.

Kokemus-kohdassa voit kertoa aiemmasta 
työkokemuksestasi, koulutuksestasi, sekä 

muusta kokemuksestasi (esim. vapaaehtoistyö).

Työelämätaidot-kohdassa voit kertoa itsestäsi 
lisää, kuvata luonteenpiirteitäsi ja määrittää 

harjoittelu-/työpaikkaan liittyviä toiveita.

Portfolio-kohdassa voit lisätä kuvia, 
kuvata videon itsestäsi ja lisätä linkkejä.

Harrastukset ja muut-kohdassa voit 
kertoa harrastuksistasi ja IT-taidoistasi.

CV-kohdassa voit liittää halutessasi 
aiemmin tekemäsi CV:n.

Tiituksen kautta pystyt toimimaan myös 
kevytyrittäjänä niin, että Tiitus hoitaa 
kaiken byrokratian . Määrittele oma 

osaaminen, tuntihinta ja aloita 
tienaamaan omalla osaamisellasi 

kevytyrittäjänä. 



Pääset aloittamaan työnhaun heti, kun olet 
lisännyt muutaman pakollisen tiedon profiiliisi:

Pakolliset tiedot:
1. Perustiedot
2. Osaaminen
3. Kokemus
4. Kieli ja pätevyydet
5. Harrastukset

Kun lisäät profiiliisi kokemuskohtaan 
oman koulutuksen tietoja oppilaitos: 
Lapin koulutuskeskus REDU.

Määrittele tutkintosi 
aloitusajankohta. 

Päättymisajankohdan voit 
jättää tyhjäksi, jolloin 
työnantaja näkee että 

tämä tutkinto on kesken / 
käynnissä tällä hetkellä.

Lisätiedoksi voit kirjata 
ne linjat, joille voit 

kohdentaa opintosi.

Profiilisi on valmis työnhakuun, kun profiilin 
laatu on tarpeeksi korkea. Tiitus antaa sinulle 
valmiiksi kohdat, joita parantamalla profiilisi 

laatu paranee.



Viimeiset silaukset

Opiskelijaryhmän 
lisääminen:

Alapalkin ’’Oppilaitos’’ 
-kohdasta pääset 

lisäämään 
opiskelijatietosi ja 
syöttämään oman 

ryhmän tunnuksen.

Oman toimialasi 
tunnuksen näet 
seuraavan dian 

taulukosta.

Muista käydä 
laittamassa profiilisi 
näkyväksi ’’Lisää’’

-kohdasta!



Ryhmä Ryhmätunnus

Maa- ja metsätalousalan, sekä luonnontieteiden opiskelijat
• Luonto- ja ympäristöala
• Maanmittausala
• Metsäala

ISUHHM

Kaupan ja palvelualojen opiskelijat
• Ravintola- ja cateringala
• Matkailuala
• Elintarvikeala
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut
• Välinehuolto
• Liiketoiminta
• Tekstiili- ja muotiala

LTSXGX

Tekniikan alojen opiskelijat
• Auto- ja logistiikka-alat
• Kaivosala
• Kone- ja tuotantotekniikka
• Lentokoneasennus
• Sähkö- ja automaatioala
• Tieto- ja viestintätekniikka

SDUOAX

Rakennus- ja puualat 
• Pintakäsittely
• Puuteollisuus
• Rakennusala
• Talotekniikka

TBOXXP

Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijat
• Hius- ja kauneudenhoitoala
• Sosiaali- ja terveysala

MIGCDS

Santasport Lapin urheiluopiston opiskelijat
• Kasvatus- ja ohjausala
• Liikunnanohjauksen perustutkinto
• Tanssiala

FFJQDY

Valmentavat koulutukset
• Tuva (Valma) 
• Telma
• Maahanmuuttajakoulutukset

BUCHKT



Työpaikkojen haku Tiituksessa:

Etusivulla näet aina 3 
profiiliisi parhaiten 

sopivaa työ- tai 
harjoittelupaikkaa.

Oman profiilin kautta 
suodatetut paikat 

antaa työnhakijalle 
’’mätsäys prosentin’’.

Rajapinta hakusuodattimet

Tiituksen piirissä 
olevat työpaikat

Yleiset haku-
suodattimet



Testaa harjoittelupaikan hakua!

1. Etsi REDUn 
harjoittelupaikka –TESTI 
esimerkiksi ’’REDU’’ 
hakusanaa käyttäen.

2. Hae tätä työpaikkaa.

3. Lisää halutessasi 
palkkatoiveesi ja lyhyt 
ytimekäs viesti 
työnantajalle.

4. Lähetä hakemus.



Tehtävä: Ota valmis Tiitus-profiilisi ulos PDF-
muotoisena ja palauta se Moodlen-

palautuskansioon

1. Mene omaan 
profiiliisi

2. Löydät yläkulmasta 
jako-napin 3. Jakonappia painamalla 

löydät oman profiilisi jako 
version ja pääset ottamaan 
siitä itsellesi PDF-version 
joka latautuu laitteellesi.

4. Palauta PDF-versio 
Moodlen työtilaan. Jos 
jostain syystä et saa 
ladattua PDF-versiota 
profiilistasi voit 
profiilistasi myös 
näyttökuvia ja palauttaa 
ne Moodlen-
palautuskansioon



Jäikö joku asia vielä mietityttämään?

• Yksinkertaisesti parhaiten opit käyttämään Tiitusta kokeilemalla, 
mutta jos jokin asia jäi vielä mietityttämään voit kysyä lisätietoa 
omaohjaajaltasi. 

• Mikäli havaitset järjestelmässä jonkun ongelman, voit olla suoraan 
yhteydessä sähköpostitse myös Tiituksen tukeen: tiitus@support.fi

mailto:tiitus@support.fi

