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työpaikan

hakemiseen ja
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vahvuuksien esille
tuomiseen
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kaikille hyville
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·     Luota osaamiseesi
·     Kokoa portfolio
·     Erotu joukosta
·     Kysy kysymyksiä
·     Löydä (piilo)työpaikka
·     Tuo somessa esiin osaamistasi
·     Ole rehellinen
·     Perehdy työpaikkaan, johon haet
·     Pidä CV:si ajan tasalla
·     Panosta CV:n visuaalisuuteen
·     Kehitä työnhakutaitojasi
·     Osatyökykyinen? Tsekkaa Paikka auki
·     Muista suosittelijat
·     Valmistaudu haastatteluun
·     Kehitä taitojasi
·     Etsi mentori
·     Älä luovuta

OPPAAN VINKIT TIIVISTETTYNÄ



Luota itseesi sekä siihen, mitä
olet tehnyt ja mitä osaat.

Arvokasta kokemusta ja taitoja
karttuu muuallakin kuin
palkkatyössä – esimerkiksi
vapaaehtoistyössä, omissa
projekteissa, harrastuksissa jne.
Tuo työhakemuksessasi
rohkeasti esille, millaista
osaamista ja kokemusta sinulla
on. 

LUOTA
OSAAMISEESI



Mikäli olet tehnyt luovia
projekteja, kuten
kirjoittamista, kuvaamista,
videoita, graafista
suunnittelua tms – kokoa
portfolio töistäsi! Jos olet
päivittänyt yritysten
somekanavia, muista liittää
esimerkkejä niistä mukaan.

Portfolio auttaa potentiaalista
työnantajaa perehtymään
siihen, millainen sinun tyylisi
on. Portfolion voi koota
monella tavalla – vain
mielikuvitus on rajana.

KOKOA PORTFOLIO



Käytä hakemuksessa
luovuuttasi! Jos esimerkiksi
kirjallinen ilmaisu ei ole
vahvuutesi, mutta tiedät sen
sijaan olevasi hyvä puhuja,
liitä työhakemukseen
mukaan video itsestäsi. 

Jos hakemuksesi on erilainen
kuin muilla, se jää taatusti
potentiaalisen työnantajan
mieleen. Älä arastele
persoonasi esiin tuomista
hakemuksessa.

EROTU JOUKOSTA



 

Oli kyse sitten
työhakemuksesta tai
työhaastattelusta – osoita,
että olet kiinnostunut juuri
tästä työpaikasta. 

Jos rekrytointi-ilmoituksessa
on annettu esimerkiksi
puhelinnumero, johon voi
olla yhteyksissä lisätietojen
kysymistä varten, käytä tämä
mahdollisuus hyödyksesi.
Aktiivisuus ja oma-
aloitteisuus jäävät mieleen!

KYSY KYSYMYKSIÄ



 

 

Iso osa työpaikoista ei päädy julkiseen
hakuun. Voit lähettää avoimen
hakemuksesi silloinkin, kun paikkoja ei
ole avoinna. Koskaan ei voi tietää,
milloin missäkin on tarvetta
työvoimalle! Netissä on myös
sivustoja, joihin voit jättää CV:si.

Pidä silmällä myös verkostoitumis- ja
rekrytointitapahtumia ja tutustu
Facebookissa rekrytointiin keskittyviin
ryhmiin. Jos et tiedä, miten löydät
tällaisia, kysele ihmisiltä vinkkejä ja
googleta tietoa näistä! 

Kannattaa myös avata LinkedIn-profiili.
Tämän palvelun kautta etsitään
työntekijöitä jatkuvasti.

LÖYDÄ
(PIILO)TYÖPAIKKA



 

 

LinkedInin lisäksi kannattaa olla
aktiivinen muissakin sosiaalisen
median kanavissa – toki sen
mukaan, mitkä kanavat tuntuvat
sinulle luontevilta.

Jos tuot asiantuntemustasi esille
somessa, on mahdollista, että
potentiaalinen työnantaja ottaa
sinuun suoraan yhteyttä tai
muistaa sinut somekanavasi
vuoksi siinä vaiheessa, kun
lähetät työhakemuksen hänelle. 

On myös mainio lisä
työhakemukseen, jos linkkaat
omat somekanavasi mukaan. 

TUO SOMESSA ESIIN
OSAAMISTASI



 

 

Älä liioittele olevasi
ammattilainen asioissa, jotka
eivät ole vahvuuksiasi.  

On mukavampi aloittaa uusi
työsuhde, kun on saanut työn
olemalla rehellinen. 

Kenenkään tarvitse osata alussa
kaikkea, työssä pääsee
kehittymään ja oppimaan
uutta! 

Muista siis kertoa
hakemuksessa tai
haastattelussa, missä asioissa ja
taidoissa tahtoisit kehittyä
työsuhteen aikana.

OLE REHELLINEN



Kun lähetät työhakemuksen,
kohdista se juuri siihen työpaikkaan,
johon haet! 

Voit toki käyttää samaa
hakemuspohjaa eri työpaikkoihin,
mutta viilaa hakemus hakemaasi
työhön sopivaksi.  

Tuo hakemuksessasi esille, miksi
olet kiinnostunut juuri tästä
työpaikasta + millaisia vahvuuksia
sinä toisit tähän työyhteisöön.

 

PEREHDY
TYÖPAIKKAAN,
JOHON HAET



 

 

Tarkista, ettei ansioluetteloosi
ole jäänyt vuosia vanhentuneita
tietoja.

Kaikkia vanhoja kesätöitäsi ei
tarvitse tuoda esille. Mieti, mitkä
työsi ja vapaehtoisprojektisi ovat
hakemasi työn kannalta
olennaisimpia. 

Voit myös tehdä taitopohjaisen
CV:n. Tämä on erityisen hyvä
vaihtoehto, jos sinulta puuttuu
työkokemusta – työhistorian ja
koulutuksen sijaan voit painottaa
elämän varrella karttuneita
taitojasi. 

PIDÄ CV:SI AJAN
TASALLA



 

 

Panosta CV:ssä myös
visuaalisuuteen. Netissä on paljon
valmiita CV-pohjia, esimerkiksi
Canva-ohjelmalla on helppo tehdä
visuaalinen CV, vaikka ei osaisi
graafista suunnittelua. 
 --> Canva.com

Oman valokuvan liittäminen
ansioluetteloon saa työnantajan
taatusti muistamaan sinut
paremmin! Valitse selkeä kuva,
jossa katsot suoraan kameraan. 

PANOSTA CV:N
VISUAALISUUTEEN



 

 
 
Työn hakemisessa voi opetella
paremmaksi! Ole siis aktiivinen
kehittämään työn hakemiseen
liittyviä taitojasi. 

TE-palvelut järjestää
työnhakuvalmennuksia, joissa opit
muotoilemaan vahvuuksiasi ja
CV:täsi + käyttämään sinulle
parhaiten soveltuvia
työnhakukanavia. 

Voit myös etsiä työn hakemisesta
tietoa itsenäisesti esimerkiksi
YouTubesta ja erilaisilta
nettisivuilta. Materiaalia aiheesta on
paljon saatavilla!

KEHITÄ
TYÖNHAKUTAITOJASI



 

 
Jos sinun on vaikea työllistyä,
muista seurata Paikka auki -
ohjelman työpaikkailmoituksia.

Nuoria sekä osatyökykyisiä
työllistävä Paikka auki -hanke on
käynnissä vuoden 2022 loppuun. 

Järjestöt rekrytoivat tämän
ohjelman puitteissa työntekijöitä
monenlaisiin tehtäviin!

Tutustu ohjelman nettisivuihin
sekä somekanaviin!
paikka-auki.fi

OSATYÖKYKYINEN?
TSEKKAA PAIKKA AUKI!



 

Onko sinulla mielessäsi
entinen työnantaja tai
esimerkiksi jonkun
vapaaehtoisprojektin vetäjä,
joilta voisit pyytää suosituksia
työhakemukseesi? Ota
rohkeasti häneen yhteyttä ja
kysy, voitko käyttää häntä
suosittelijana
työhakemuksessasi. 

 

MUISTA
SUOSITTELIJAT



 

Työhaastattelu on jännittävä
tilanne. Haastattelutilanteeseen
voi kuitenkin valmistautua! 

Netistä löytyy monia listoja,
joissa on yleisimpiä
työhaastattelukysymyksiä. 
Käy näitä kysymyksiä läpi ja mieti
mielessäsi, miten vastaisit näihin
kysymyksiin. 

Voit myös harjoitella
haastattelutilannetta etukäteen
jonkun luotettavan ystävän
kanssa. 

VALMISTAUDU
HAASTATTELUUN!



 

Jos et ole tällä hetkellä työelämässä tai
opiskelemassa, voit käyttää ajan
hyödyksesi kehittämällä itseäsi.

TE-palvelut järjestävät erilaisia kursseja.
Tarjolla on myös monenlaisia muita
koulutuksia ja webinaareja. Kannattaa
pitää silmät ja mieli avoinna esimerkiksi
sosiaalisessa mediassa + liittyä sellaisiin
Facebook-ryhmiin, joissa keskustellaan
aiheista, joissa haluaisit kehittyä. 

Mielenkiintoiseen työpaikkaan voi päästä
myös esimerkiksi työkokeilun kautta. TE-
palvelut järjestää osan
työvoimakoulutuksista suoraan yritysten
tarpeisiin.  Ota selvää koulutuksista ja
työkokeiluista TE-toimistostasi.

 

KEHITÄ TAITOJASI



Tuntuuko sinusta, että jäät yksin
työnhakusi kanssa? Onko sinulla
mielessäsi joku ammattilainen,
jonka työtä ihailet? Ota häneen
yhteyttä ja kysy, voisiko hän alkaa
mentoriksesi. Jos hänellä ei tällä
hetkellä ole siihen mahdollisuutta,
niin voit kysyä, tietäisikö hän jonkun
sinulle sopivan mentorin. 

Voit myös laittaa esimerkiksi
sosiaalisen median kanaviisi
ilmoituksen, että etsit mentoria,
joka voisi auttaa sinua saamaan
itsevarmuutta työnhaussa. 

Saatat yllättyä siitä, että on paljon
ihmisiä, jotka vilpittömästi ovat
valmiita auttamaan. 

ETSI MENTORI



Saitko sen tylsän viestin, että
päädyimme toiseen hakijaan? Älä
lannistu! Se ei tarkoita, että olisit huono
tai että et tule koskaan onnistumaan. 

Työpaikoista on kova kilpailu, eikä
koronapandemia ole helpottanut
tilannetta. Jossain kohtaa kuitenkin
taatusti onnistut! 

Jokainen kokee epäonnistumisia tai
pettymyksiä matkan varrella, ne
kuuluvat elämään. Muista, että sinä olet
ainutlaatuinen persoona ja sinulla on
vahvuuksia, jotka ovat uniikkeja. Kun
olet avoimin mielin matkassa, tulet
varmasti ennemmin tai myöhemmin
onnistumaan!

Onnea työnhakuun!

ÄLÄ LUOVUTA




