TYÖNHAKU
SUOMESSA

Työnhaku Suomessa
• Kuka tahansa voi hakea töitä
• Koulutusta tai työkokemusta ei ole pakko olla, mutta siitä on hyötyä
• Kaikki edelliset työpaikat, työharjoittelut ja työkokeilut Suomesta ja
muista maista ovat osa työkokemusta ja osaamista eli HYVIN TÄRKEITÄ
• Suomessa työntekijän oletetaan olevan:
AHKERA

tekee paljon töitä
pyytää uuden tehtävän heti kun saa edellisen valmiiksi

TÄSMÄLLINEN

ei myöhästy

REHELLINEN

sanoo suoraan jos ei osaa tai ymmärrä jotain

LUOTETTAVA

tekee tehtävät niin kuin on sovittu
lepää vain tauolla ja pitää tauot niin kuin on sovittu

Mistä tiedän, missä töitä on tarjolla?
• Etsi ilmoituksia vapaista työpaikoista internetistä, mm. TE-palvelujen sivulta
www.te-palvelut.fi, sanomalehdistä, Facebookista ja muun sosiaalisen median
kautta.
• Kysy ystäviltä, sukulaisilta, työkavereilta, opiskelukavereilta ja muilta tutuilta
tietävätkö he vapaita työpaikkoja.
• Rekisteröidy henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyritysten työnhakijaksi internetissä.
 mm. Staffpoint, SOL henkilöstöpalvelut, VMP, Sihti, Smile henkilöstöpalvelut,
Sijaishaltija
• Etsi työnantajia ja yrityksiä internetistä ja ota yhteyttä. Voit soittaa tai lähettää
sähköpostilla oman CV:n ja työhakemuksen.
• Käy työpaikoilla, kerro etsiväsi töitä ja jätä oma CV ja työhakemus.
• Käy rekrytointitapahtumissa, työ- ja koulutusmessuilla, työnhakukahviloissa ja
muissa tapahtumissa.

Miten otan yhteyttä työnantajaan?
• Mene rohkeasti työpaikalle, kysy onko heillä tarjota
töitä ja jätä oma CV ja työhakemus.
• Soita työnantajalle. Kysy onko heillä tarjota töitä tai
ehdota tapaamista.
• Lähetä sähköpostia työnantajalle. Kysy onko heillä
tarjota töitä tai ehdota tapaamista. Lähetä
sähköpostin liitteenä oma työhakemus ja CV.

Harjoitustehtävä
Mene sivulle http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
Tutustu sivun vasemmassa laidassa oleviin
hakuehtoihin.
Vastaa kysymyksiin:
1.

Kuinka monta vapaata työpaikkaa omalla
paikkakunnallasi on tällä hetkellä?

2.

Kuinka monta ilmoitusta vapaista
työpaikoista omalla paikkakunnallasi on
julkaistu 24 tunnin aikana?

Seuraavaksi katsotaan
esimerkkejä eri alan
työpaikkailmoituksista.
Ilmoitukset julkaistu sivulla
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Keittiöapulainen, SOL Henkilöstöpalvelut Oy, Rovaniemi
Olemme SOL Henkilöstöpalvelut Oy, luotettava ja varma työnantaja. Tarjoamme työpaikkoja mm.
rakentamisen-, logistiikan-, teollisuuden-, sosiaali- ja terveysalalle sekä hotelli ja ravintolan- ja kaupan
alalle. SOL on kansainvälisesti toimiva suomalainen perheyritys ja työllistää yli 14 000 aurinkoista
SOLilaista. Etsitkö vaihtelevaa ja monipuolista työtä keittiöpuolelta? Sopisiko joustava osa-aikatyö
elämäntilanteeseesi?
Etsimme ASTIAHUOLTAJIA JA RAVITSEMISTYÖNTEKIJÖITÄ OPISKELIJARAVINTOLOIHIN. Astiahuoltajana
osallistut keittiön avustaviin tehtäviin kuten astiahuoltoon sekä keittiön siivoustehtäviin.
Ravitsemistyöntekijänä teet mm. salaatteja ja huolehdit lounaslinjaston sujuvuudesta. Toivomme
hakijoiltamme aitoa innostusta työhön, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavaa ja aurinkoista
luonnetta. Etsimme henkilöitä, jotka sopeutuvat uusiin työkohteisiin nopeasti ja tulevat toimeen erilaisten
ihmisten kanssa.
Osa vuoroista voidaan sopia säännöllisesti tehtäviksi vuoroiksi. Voit itse vaikuttaa työtuntimääriin
joustavalla asenteella!
Hakijalla tulee olla:
- Hygieniapassi
- intoa ja valmiutta osa-aikatyöhön
- aurinkoinen ja reipas asenne työntekoon
Palkkaus KVTES
Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 8-16 Mari Lahtinen / Henkilöstöneuvottelija
mari.lahtinen@sol.fi, puh. 040 529 8697
Tarjoamme sinulle iloisen työilmapiirin sekä mukavan asiakaskohteen. Iloinen työn tekeminen ja
kannustava, yhteistyöhenkinen ilmapiiri ovat meille SOL:ssa tärkeitä.

Varastotyöntekijä, StaffPoint Oy, Rovaniemi
Haemme metalliteollisuuden alan asiakasyrityksellemme VARASTOTYÖNTEKIJÄÄ määräaikaiseen
työsuhteeseen. Työtehtäviisi kuuluu lähetystoiminta, tavaran vastaanotto ja muut yleiset varastotyöntekijän
työtehtävät, sekä komponenttien huolto. Haethan tehtävään mahdollisimman pian, sillä haastattelemme jo
hakuajan aikana ja tehtävät täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä.
Edellytämme sinulta:
Työkokemusta varastotyöntekijän työtehtävistä vähintään 0-2 vuotta. Sinulla on myös mahdollista korvata
työkokemuksen puute poikkeuksellisen hyvällä asenteella.
Innokkuutta uuden oppimiseen ja kykyä asioiden sisäistämiseen.
Hyvää asennetta ja jämäkkää otetta työtehtäviin.
Tarkkuutta ja vastuullisuutta.
Tarjoamme sinulle:
Työn ison toimijan palveluksessa, jossa mahdollisuus myös pitkäaikaiseen työsuhteeseen.
Erinomaisen mahdollisuuden mielekkäisiin ja kehittyviin työtehtäviin menestyvässä yrityksessä.
Toimivat työtilat ja nykyaikaiset työvälineet työskentelyäsi edesauttamaan.
Hyvälle tekijälle mahdollisuuden myös pidempiaikaiseen työsuhteeseen.
Arvostamme logistiikka-alan ammattitutkintoa ja aikaisempaa työkokemusta varastotyöstä.
Kiinnostuitko? Rekisteröidy hakijaksi www.staffpoint.fi ja täytä hakemus huolellisesti sekä liitä CV
palkkatoiveineen hakemukseesi. Meille on erittäin tärkeä tietää mitä olet tehnyt aikaisemmin, mitä osaat ja
mitä haluat tehdä tulevaisuudessa.

Katso lisää oman
kotipaikkakuntasi
ilmoituksia sivulta
http://www.tepalvelut.fi/te/fi/

Harjoitustehtävä
Etsi avoin työpaikka sivuilta
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
Vastaa kysymyksiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mikä on työnantajan nimi?
Mitä työtehtäviä työssä on?
Minkälaista työntekijää etsitään? Mitä
häneltä vaaditaan?
Koska hakuaika päättyy?
Keneltä voi kysyä lisätietoja?
Missä työpaikka on?

Uuden työntekijän palkkaaminen
• Työnantajat eivät aina palkkaa uutta työntekijää, vaikka lisää
työntekijöitä tarvittaisiin.
• Työntekijän palkan lisäksi työnantaja maksaa paljon erilaisia
työntekijään liittyviä maksuja kuten vakuutuksia. Uusi
työntekijä maksaa siis työnantajalle paljon enemmän kuin
palkka.
• Uuden työntekijän etsiminen ja rekrytointi on raskasta ja vie
paljon aikaa.
• Uuden työntekijän opastaminen ja perehdyttäminen vie
muiden työntekijöiden työaikaa.

Piilotyöpaikka
• Piilotyöpaikka on työ, johon ei ole haettu uutta työntekijää julkisesti
eli ilmoittamalla työpaikasta esimerkiksi internetissä.
• Työpaikoista ei aina haluta ilmoittaa julkisesti, sillä ilmoituksen
tekeminen, vastausten odottaminen, hakemusten lukeminen,
työhaastattelujen järjestäminen ja hakijoiden arvioiminen vie aikaa.
• Työntekijää voidaan etsiä esimerkiksi puskaradion kautta.
• On arvioitu, että 70-80 prosenttia työpaikoista on piilotyöpaikkoja.
• Piilotyöpaikan löytymiseksi voit ottaa yhteyttä sinua kiinnostaviin
työnantajiin. Jos työtä ei ole tällä hetkellä, voit jättää oman CV:n siltä
varalta, että työnantaja tarvitsee uuden työntekijän myöhemmin.
• Usein piilotyöpaikka täytetään, kun sopiva henkilö kysyy työtä.

Kuinka työnhaku etenee?
1. Pohdi mitä sinä osaat ja missä sinä olet hyvä. Millaista koulutusta,
työkokemusta, tietoja, taitoja ja vahvuuksia sinulla on? Älä unohda
vapaa-ajan ja harrastusten kautta saatua osaamista.
2. Etsi töitä.
• Avoimet työpaikat: Etsi sinua kiinnostavia työpaikkailmoituksia.
Lue työpaikkailmoitus tarkkaan. Mieti olisitko sinä hyvä
työntekijä tähän työhön.
• Piilotyöpaikat: Etsi sinua kiinnostavia työnantajia esimerkiksi
internetistä ja kysy tutuilta tietävätkö he työnantajista, jotka
tarvitsevat lisää työntekijöitä.
3. Muokkaa työnhaun asiakirjoja.
4. Lähetä työhakemus ja CV sähköpostilla, sähköisen hakulomakkeen
kautta tai käy viemässä ne työnantajalle henkilökohtaisesti.
5. Valmistaudu työhaastatteluun.

Oma osaaminen
• Osaaminen tarkoittaa kaikkia niitä tietoja ja taitoja, joita olet
saanut työssä, koulussa ja vapaa-ajalla esimerkiksi
harrastuksissa ja kotitöissä.
• Kaikki työkokemus on tärkeää, sillä Suomessa arvostetaan
monialaista osaamista eli sitä että on työkokemusta ja tietoa
monelta eri alalta.
• Myös lyhyet työsuhteet, työharjoittelut ja työkokeilut
Suomessa ja muissa maissa ovat tärkeitä, sillä ne lisäävät
työkokemusta ja osaamista.
 Jokaisessa työsuhteessa, työkokeilussa tai harjoittelussa
olet oppinut jotakin, esimerkiksi suomen kieltä, ATKtaitoja, ryhmätyöskentelytaitoja, työtilojen siisteydestä
huolehtimista tms.

Työnhaun asiakirjat eli paperit
1. CV eli ansioluettelo
•

CV on erittäin tärkeä työnhakuun liittyvä dokumentti, joka
lähetetään työhakemuksen liitteenä.

•

CV kertoo millainen työura sinulla on ollut tähän asti.

•

CV:n tulisi antaa mahdollisimman hyvä ja totuudenmukainen
kuva sinusta työnhakijana.

•

On tärkeää, että CV:n tiedot ovat oikein, sillä se kertoo
tarkkuudesta ja huolellisuudesta.
o Hyvä CV tulee tehdä huolellisesti ja siihen menee paljon
aikaa, usein monta tuntia.

•

CV:ssä on hyvä olla kuvasi.

Työnhaun asiakirjat eli paperit
1. CV eli ansioluettelo
•

Ylhäällä on yhteystietosi

•

Tämän jälkeen tulee profiili
o kirjoita 2-3 lausetta siitä, mitä koulutusta tai työkokemusta
sinulla on, millainen työntekijä olet ja mistä töistä olet
kiinnostunut

•

Tämän jälkeen CV:ssä on aikajärjestyksessä
o lista työkokemuksestasi eli edelliset työpaikat, työkokeilut ja
työharjoittelut sekä lyhyt kuvaus työtehtävistä
o suorittamasi tutkinnot ja koulutukset
o muut taidot eli kielitaito, ATK-taidot, korttikoulutukset ja
muut kurssit
o harrastukset
o mahdolliset suosittelijat

CV
Henkilökohtaiset tiedot:
Nimi: Maija Meikäläinen
Syntymäaika: 1.1.1980
Osoite: Kairatie 1 96100 Rovaniemi
Puhelinnumero: 040123456
E-mail: m.meikalainen@hotmail.com
Ajokorttiluokka: B

Koulutus:
05/2018

Valma-koulutus
Lapin ammattiopisto
Suoritettu mm. työelämätaidot-kurssi, suomen kielen
kursseja, työssäoppimisjakso (kaupan ala)

05/2016

Kirjanpitäjän kandidaatin tutkinto
Kairon yliopisto
Pääaine: taloushallinto

Profiili:
Olen ammatiltani kirjanpitäjä. Minulla on työkokemusta myös ravintolaalalta ja kaupasta. Olen ahkera, ystävällinen ja luotettava. Etsin
ravintola- ja matkailualan työtä.
Työkokemus:
08/2018-

Työkokeilija
ATK-paja / Eduro-säätiö
Työpajalla olen kehittänyt ATK-taitojani ja
käyttänyt mm. sähköpostia, Wordia, Powerpointia
ja kuvankäsittelyohjelmia.

06/2018-07/2018 Ravintolatyöntekijä / Työkokeilija
Rakka-ravintola / Eduro-säätiö
Työtehtäviäni olivat avustavat keittiötyöt,
salaattipöydän valmistelu ja astiahuolto. Tässä
työssä opin nopeaa työtahtia.
(2 vk) 11/2017

Kauppa-apulainen / Työharjoittelija
Market Mallikas
Työtehtäviäni olivat tavaroiden purku, hyllytys ja
hinnoittelu. Tässä työssä opin asiakaspalvelua.

Erityistaidot/ muuta erityistä:
Kielitaito:
suomi hyvä
englanti alkeet
arabia äidinkieli
ATK-taidot:
Microsoft Word hyvä
Microsoft Powerpoint tyydyttävä
Työkortit:
Hygieniapassi, suoritettu 10/2017
Työturvallisuuskortti, voimassa 1/2020
Kurssit ja lisäkoulutukset:
Kotoutumiskoulutus moduulit 1-4, Rovalan setlementti ry
suoritettu 5/2017
Harrastukset:
Ruuanlaitto, uinti, kitaransoitto, retkeily
Suosittelijat:
Mikko Mallikas, yrittäjä Market Mallikas, p. 040987654
mallikas@gmail.com

Työnhaun asiakirjat eli paperit
2. Työhakemus eli hakemuskirje
•
•
•
•
•
•
•

Työhakemuksessa kerrot miksi sinä olisit hyvä työntekijä tähän työhön.
Kirjoita työkokemuksestasi eli missä olet ollut töissä tai työharjoittelussa,
mitä työtehtäviä teit, mitä olet oppinut aikaisemmissa töissä ja mitkä asiat
tai tehtävät olivat sinun vastuullasi.
Kirjoita koulutuksestasi eli mitä tutkintoja, koulutuksia ja kursseja olet
suorittanut.
Kirjoita millainen työntekijä olet. Voit kertoa esimerkiksi mitä hyvää
esimiehesi tai työkaverisi ovat sanoisivat sinusta.
Kirjoita minkälainen olet luonteeltasi ja mitä teet vapaa-ajalla.
Voit kertoa myös kielitaidostasi, ATK-taidoistasi ja työkorteistasi, jos ne ovat
haetun työn kannalta tärkeitä.
Kirjoita milloin olet valmis aloittamaan työt ja millaisia työvuoroja olet
valmis tekemään.

Matti Meikäläinen
Kairatie 1
96100 Rovaniemi
p. 040123456
matti.meikalainen@gmail.com

TYÖHAKEMUS

2.10.2018

Etsin ravintola-alan töitä. Minusta saisi hyvän työntekijän, sillä olen jo ollut töissä ravintolassa ja opin nopeasti uusia asioita.
Minulla on työkokemusta ravintolassa työskentelystä muutaman kuukauden ajalta. Olin töissä 1 kuukauden Rovaniemi Pizzeriassa
keittiöapulaisena kotoutumiskoulutuksen työharjoittelussa. Tässä työssä opin erilaisia keittiötöitä. Toisen työharjoittelun suoritin
Market Mallikkaassa. Työtehtäviä olivat hyllyttäminen ja myymälän siisteydestä huolehtiminen. Tällä hetkellä olen töissä Rakkaravintolassa avustavissa keittiötehtävissä. Vastuullani on usein salaattipöydästä huolehtiminen. Lisäksi avustan leipomisessa ja
lämpimien ruokien valmistamisessa. Työssä tarvitaan nopeaa työtahtia. Olen suorittanut kirjanpitäjän tutkinnon Turkissa.
Suomessa olen opiskellut suomen kieltä ja kulttuuria 2 vuoden ajan kotoutumiskoulutuksessa. Tulevaisuudessa haluan suorittaa
ravintola-alan tutkinnon esimerkiksi oppisopimuksella.
Olen ahkera ja mukava työkaveri. Luonteeltani olen rauhallinen ja ystävällinen. Vapaa-ajalla harrastan ruuan laittoa, pelaan
jalkapalloa ja käyn kuntosalilla. Minulla on hygieniapassi. Suomen lisäksi puhun turkkia ja hieman englantia.
Olen valmis aloittamaan työn vaikka heti. Olen valmis tekemään myös ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroja. Tulen mielelläni
haastatteluun keskustelemaan lisää.
Ystävällisin terveisin,
Matti Meikäläinen
Liite CV

(etunimi ja sukunimi)
(osoite, postinumero ja postitoimipaikka)
(puhelinnumero)
(sähköposti)

TYÖHAKEMUS

Haen (lisää mitä tai millaista) töitä. Olen (lisää adjektiivi) ja (lisää adjektiivi) työntekijä. Minusta saisi hyvän työntekijän, koska (jatka
lausetta).

Olen ollut töissä … kuukautta/vuotta. Työtehtäviäni olivat (jatka lausetta). Tässä työssä vastuullani oli (jatka lausetta).
Olen ollut töissä … kuukautta/vuotta. Työtehtäviäni olivat (jatka lausetta). Tässä työssä oli mukavaa (jatka lausetta).
Olen ollut työharjoittelussa … kuukautta/vuotta. Työtehtäviäni olivat (jatka lausetta). Tässä työssä opin (jatka lausetta).

Olen opiskellut (lisää missä koulussa, mitä asiaa ja kuinka kauan). Olen opiskellut (lisää missä koulussa, mitä asiaa ja kuinka kauan).

Luonteeltani olen (lisää adjektiivi) ja (lisää adjektiivi). Harrastan (jatka lausetta). Puhun (lisää mitä kieliä osaat puhua)
Olen valmis aloittamaan työn vaikka heti. Olen valmis tekemään myös ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroja.
Tulen mielelläni haastatteluun keskustelemaan lisää.
Ystävällisin terveisin,
(etunimi ja sukunimi)
Liite CV

Harjoitustehtävä
Etsi avoin työpaikka sivuilta
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
Tee työhakemus täyttämällä
työhakemusmalliin omat tietosi.

Mielenkiintoiseen työpaikkaan voit päästä koulutuksen kautta.
Ota selvää erilaisista työvoimakoulutuksista, kursseista ja
korttikoulutuksista. Pohdi kiinnostaisiko sinua kouluttautua
uudelle alalle.
Mielenkiintoiseen työpaikkaan voit päästä työkokeilun kautta.
Ota yhteyttä sinua kiinnostaviin työnantajiin ja ehdota
työkokeilua.
Pohditko yrittäjyyttä?
TE-toimistot tarjoavat erilaisia palveluja yrittäjille, yrittämisestä
kiinnostuneille ja yritystoimintaa aloittaville. Uusyrityskeskukset
tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa aloittaville
yrittäjille sivuilla www.uusyrityskeskus.fi.

Lähde: http://www.tepalvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vink
keja_tyonhakuun/index.html

Työvoimakoulutukset
•

Koulutukset ovat työttömille tai pian työttömäksi jääville. Tavoitteena on koulutuksen
jälkeen löytää töitä.

•

Osa koulutuksista on vain maahanmuuttajille.
 kielitaitovaatimus ei ole niin korkea kuin muissa koulutuksissa
 koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä

•

Saat samaa etuutta kuin työttömänä. Voit saada lisäksi kulukorvauksen.

Työvoimakoulutuksessa voit:
o kokeilla uutta alaa
o oppia uusia taitoja tai uuden ammatin
o suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osia
o suorittaa korttikoulutuksia
o suorittaa oman alan jatko- tai täydennyskoulutusta
o saada tukea työnhakuun
o saada valmennusta yrittäjyyteen ja aloittaa oman yritystoiminnan
•

Hae työvoimakoulutukseen internetissä sähköisellä hakulomakkeella tai TE-toimistossa
kun tapaat oman virkailijasi.
 Opiskelijoiksi valitaan ne, jotka parhaiten sopivat koulutukseen ja sen tavoitteena
olevaan työhön. Hakijoille voi olla haastattelu ja soveltuvuuskokeet.

Seuraavaksi katsotaan esimerkki
työvoimakoulutuksesta.
Ilmoitus julkaistu sivulla
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

Aamiaistarjoilun ja kerroshoidon koulutus
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden
työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Koulutus on suunnattu hakijalle, joka haluaa työskennellä matkailun
toimintaympäristössä aamiaistarjoilun, kerroshoidon ja mökkisiivouksen työtehtävissä. Hakijalla tulee olla
alan opintoihin riittävä kielitaitotaso, vähintään A2.1.
Koulutus antaa hyvät perusvalmiudet työskennellä erilaisissa kaupunki- ja tunturihotellikohteissa tai
muissa matkailun kohteissa aamiaispalvelujen ja kerroshoidon perustason työtehtävissä. Lähiopetuksen
lisäksi osaamista hankitaan aidoissa työelämän työtehtävissä.
Koulutuksen sisältö:
· Aamiaistarjoilu
· Hygieniaosaaminen
· Oman työn suunnittelu
· Asiakaspalvelu
· Kerroshoidon siivousvälineet ja -menetelmät
· Työergonomia
· Osaamisen hankkiminen työpaikalla
Hakeminen:
Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva
työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa
hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.
Lisätiedot koulutuksesta: Taina Imberg, puh. 020 798 4651, taina.imberg@redu.fi
Kouluttaja: Lapin koulutuskeskus REDU http://www.redu.fi
Kesto: 2 kk

Harjoitustehtävä
Mene sivulle http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
Katsele haussa olevia työvoimakoulutuksia.
Vastaa kysymyksiin:
Kuinka monta työvoimakoulutusta on haussa omalla
paikkakunnallasi?
Valitse yksi ilmoitus ja vastaa kysymyksiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Onko koulutuksessa kielitaitovaatimuksia?
Mitä asioita koulutuksessa opetellaan?
Kuinka kauan koulutus kestää?
Koska hakuaika päättyy?
Keneltä voi kysyä lisätietoja?

Miksi en löydä töitä?
Ongelma:
• Oma osaaminen ja paikalliset työmarkkinat eivät kohtaa
eli kotipaikkakunnallasi ei ole tarpeeksi sinun alasi työpaikkoja.
Ratkaisu:
• Ole valmis kokeilemaan oman alan avustavia töitä, osa-aikatöitä, sesonkitöitä ja
vuokratyötä. Ne voivat auttaa myöhemmin saamaan pitkäaikaisen työn tai kokoaikatyön.
• Etsi töitä laajalta alueelta, esimerkiksi koko Lapin tai Pohjois-Suomen alueelta.
• Pohdi voisitko hankkia lisää työkokemusta työkokeilussa.
• Pohdi voisitko hankkia lisää osaamista korttikoulutuksista, työvoimakoulutuksista ja
muista kursseista tai hankkia kokonaan uuden ammatin.
Lisäksi:
• Pohdi onko sinulla liian suuret odotukset työpaikan, työtehtävien, työajan ja palkan
suhteen.
• Hae myös muita kuin oman alan töitä. Voit samalla etsiä oman alan töitä tai ehkä
kiinnostua kokonaan uudesta alasta.
 Sinulle voi olla hyötyä myös muusta kuin oman alan työkokemuksesta.
 Suomessa arvostetaan monialaista osaamista.
 Varsinkin pienillä paikkakunnilla sana leviää helposti eli hyvin hoidettu työ voi
auttaa sinua saamaan uuden työn.

Ole ahkera työnhakija
• Työnhaku vie todella paljon aikaa.
• Älä lannistu, jos et heti saa työpaikkaa, vaan jatka
työnhakua.
• Seuraa avoimia työpaikkoja säännöllisin väliajoin.
• Pidä CV:si ajan tasalla.
• Muista muokata työnhaun asiakirjoja aina uutta
työpaikkaa hakiessa.
• Valmistaudu työhaastatteluun.

Työhaastatteluun valmistautuminen
• Tutustu työnantajaan jo ennen haastattelua ja hanki tietoa
työnantajasta internetissä.
• Valmistaudu kertomaan itsestäsi ja keskustelemaan
työhön liittyvistä asioista haastattelijan kanssa.
• Ota selvää missä haastattelupaikka on ja miten pääset
sinne.
• Ota mukaan työhakemuksesi, CV:si eli ansioluettelosi,
työtodistuksesi ja koulutodistuksesi.
• Ole ajoissa paikalla.

Työhaastattelun yleisin kysymys: Kerro itsestäsi.
Kun etsit töitä, kirjoitat työhakemuksia ja valmistaudut työhaastatteluun, on
tärkeää harjoitella kertomaan itsestään ja omista vahvuuksistaan eli hyvistä
puolistaan.
Kerro lyhyesti millainen työura sinulla on ollut eli millaista työkokemusta ja
koulutusta sinulla on ja millaisen työntekijän sinusta saisi.
Tähän kysymykseen voit vastata näiden kysymysten avulla:
•

Millaista työkokemusta sinulla on?

•

Millaista koulutusta sinulla on?

•

Mitkä ovat vahvuutesi työntekijänä?

•

Millainen olet luonteeltasi tai miten ystäväsi ja perheesi kuvailisivat sinua?

Muita työhaastattelussa usein esitettyjä kysymyksiä:
•

Mitä olet oppinut aiemmissa työpaikoissasi?

•

Millainen on unelmatyöpaikkasi tai -tehtäväsi?

•

Työskenteletkö mieluiten yksin vai ryhmässä?

•

Mitkä ovat heikkoutesi työntekijänä?

•

Miten työskentelet paineen alla tai stressaavissa tilanteissa?

•

Millainen on mielestäsi hyvä työyhteisö?

•

Oletko valmis matkustamaan työn vuoksi tai työskentelemään toisella paikkakunnalla?

•

Oletko joustava työaikojen suhteen?

•

Oletko valmis tekemään myös yö- ja viikonlopputöitä?

•

Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteesi tai missä näet itsesi 5 vuoden kuluttua?

•

Miksi haet juuri tätä työtä tai miksi olet kiinnostunut työskentelemään juuri tässä yrityksessä?

•

Mitä tiedät yrityksestämme?

•

Onko sinulla jotain kysyttävää?

•

Kuka sinua voisi suositella?

•

Miksi juuri sinut pitäisi valita tai miksi sinä olisit hyvä tässä työssä?

