
CV-kuva kuntoon

Osaavasti yrityksiin -hankkeen
Työnhaun koulutuskokonaisuus

Työnhaun mokia, joita
et ehkä tajua tekeväsi!

Yleisimpiä työhaastattelu-
kysymyksiä ja vastaus-
vinkkejä

Mira Kalliola

Koulutuskertoihin
liittyvät videot
löytyvät Ohjaamo
Forssan Youtube-
kanavalta!



CV-kuva
kuntoon

Osaavasti yrityksiin -hankkeen
Työnhaun koulutuskokonaisuus

Hymyile kuvassa, jos
hymyilyttää!

Tai kokeile 
vakavampaa ilmettä!

Mira Kalliola



Mikä se CV olikaan?

Yleiskatsaus
työkokemukseesi,
koulutukseesi ja
muuhun osaamiseesi.

CV ja työhakemus
on kaikki mitä
työnantaja
hakemusvaiheessa
näkee sinusta!

Mieti hetki tätä: 



Vinkki: Ilmaisia CV-pohjia
Suunnitteluohjelma
Canva on näppärä
työkalu oman CV:n
tekemiseen. 

Pohjia saat muokattua
suoraan netissä ja
niiden muokkaaminen
on helppoa. 

Kirjaudu Canvaan
omilla Facebook- tai
Google-tunnuksillasi.
Tai luo käyttäjätunnus
sähköpostiosoitteellasi.

www.canva.com

Visuaalinen
CV ja kuva
herättävät
mielen-
kiinnon!



Se on nykypäivää! Hyvä kuva kertoo
työnantajalle, että olet panostanut
työnhakuun.

Rekrytoija käyttää CV:tä kohden noin 8
sekuntia eli kuva erottaa sinut joukosta!

Jäät paremmin työnantajan mieleen.

Pystyt luomaan itsestäsi ammattimaisen
vaikutelman.

Miksi CV:ssä on
hyvä olla kuva?

Kuva herättää
huomiota, kun

työnantaja selaa
tällaista hakemusten

pinoa!



Tietovisa: 
Sopivatko nämä 
CV-kuvaksi?

Passikuva?

Pipo tai aurinkolasit päässä?

Hihaton paita tai bikinit päällä?

Taiteellinen kuva, esim. sinä
katselemassa auringonlaskua?

Valmistujais- tai ylioppilaskuva?

Juhla- tai bilekuva? 

Harrastuksen parissa esim.
sinä laskettelemassa?

Kuva kissan tai koiran kanssa?



Miksi
tämä
on
hyvä
CV-
kuva?

Ammattimainen ja 
siisti CV-kuva



Hymy on 
luonnollinen ja kiva!

Antaa positiivisen 
fiiliksen!

Hiukset ei roiku 
kasvoilla ja sopivasti
hiustuotteita!

Kasvot näkyvät 
selkeästi eli 
hyvä rajaus!

Rauhallinen 
tausta

Katse kameraan!

Siisti paita!

Ei filttereitä!

Riittävästi valoa!

Vastaukset

koottuna:

Hyvä asento ja ryhti!

Huomioi myös tämä:  Kevyt arkimeikki toimii CV-kuvassa parhaiten!



Tehtävä:
Suunnittele, kuvaa ja
muokkaa oma CV-kuvasi

Voit käyttää 
samaa kuvaa 
myös Facebook 
tai LinkedIn 
kuvanasi.

Muista: Työnantajan
tulee tunnistaa sinut 
kuvan perusteella, kun
saavut haastatteluun.



Kiitos, kun
osallistuit! T y ö n h a u n  m o k i a ,  j o i t a  e t  e h k ä

t a j u a  t e k e v ä s i !

Y l e i s i m p i ä  t y ö h a a s t a t t e l u -
k y s y m y k s i ä  j a  v a s t a u s v i n k k e j ä

Työnhaun
koulutuskokonaisuuden

seuraavat kerrat:



Työnhaun
mokia, joita et

ehkä tajua
tekeväsi!

Osaavasti yrityksiin -hankkeen
Työnhaun koulutuskokonaisuus Mira Kalliola



Jätät hakematta, sillä luet
työpaikkailmoituksia liian tarkasti.

Täytät hakemuslomakkeesta vain
osan tai chättäät hakemuksen kuin
kaverille.

Odotat liian kauan ennen kuin
lähetät hakemuksesi.

Sähköpostiosoitteesi on
epäasiallinen.

Häröilet somessa.

Sinua ei saa kiinni tai et soita
takaisin.

Käydään läpi videolla
esitellyt mokat: Työnhakuun

pitää käyttää
aikaa ja ottaa
opiksi omista
mokista!



Tehtävä: 
Mieti millaista työtä
sinä haluat tehdä? 

Millaiset työtehtävät kiinnostavat sinua?

Mihin aikaan päivästä haluaisit
työskennellä? Oletko valmis
vuorotyöhön? 

Teetkö töitä mieluummin yksin vai
ryhmässä? 

Haluatko tehdä fyysistä vai vähemmän
rasittavaa työtä? 

Sopiiko sinulle paremmin ulko- vai
sisätyö?

Kuinka tärkeänä asiana pidät palkkaa? 

Kaipaatko vaihtelua vai rutiineja? 

Haluatko työskennellä arkisin,
viikonloppuisin tai molempina?

Kaipaatko haasteita ja
etenemismahdollisuuksia työssäsi?

Jotta saat tuotua
innostuksesi ja motivaatiosi
näkyviin työnhaussa, on
sinun on tiedettävä,
millaista työtä etsit.

Et tiedä millaista
työtä haluaisit tehdä!



Monet yritykset ilmoittavat avoimista
paikoista somessa. 

te-palvelut.fi
duunitori.fi
tyopaikat.oikotie.fi jne.

Eezy.fi
Jobpari.fi
Vps.fi
Barona.fi jne.

Ohjaamo Forssan Sesonkirekry Pop-upit
Tekijä jne.

Seuraa sinua kiinnostavia yrityksiä eri
somekanavissa! 

Tutki työnhakusivustoja ahkerasti: 

Muista henkilöstövuokraus-yritykset: 

Osallistu rekrytapahtumiin ja verkostoidu:

Löydä töitä 
somesta: 
Facebook
Instagram
LinkedIn 

Voit löytää töitä 
hashtageilla:
#töitätarjolla 
#töihinmeille 
#rekry 
#kesätyö

"Töitä ei ole tarjolla, en voi hakea"
- Eli et ehkä tiedä mistä etsiä!

”Puskaradio” eli
kysele tuttavilta
ja ystäviltä.

Kerro avoimesti,
että etsit töitä!



Piilotyöpaikkoja on
arviolta noin 80%
työpaikoista.

Useissa yrityksissä
työpaikka täytetään,
mikäli sopiva henkilö
ymmärtää kysyä työtä
oma-aloitteisesti!

Esim. ala ja paikkakuntasi ovat
hyviä hakusanoja. 
Tutustu yrityksiin huolella.

Kuka olet? 
Mitä tarjottavaa sinulla on
yritykselle?
Miksi haluat juuri siihen yritykseen
töihin?

Avoimella hakemuksella haet töitä, 
joita ei ole ilmoitettu julkisesti
missään. 

Etsi netistä sinua kiinnostavan alan
työnantajat: 

Räätälöi hakemus yrityskohtaisesti 
ja kerro: 

Et hyödynnä avointa
hakemusta!

Lähetä meille
avoin 

työhakemus!



Suosittelija on
henkilö, johon
rekrytoija voi
ottaa yhteyttä ja
kysyä millainen
työntekijä olet ja
mitä osaat?

Älä laita ystäviä
tai perheenjäseniä
suosittelijoiksesi! 

Esim. lähiesimies, entinen työnantaja,
opettaja tai ohjaaja. 

Nimi, titteli, yrityksen nimi,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Kuka voi rehellisesti ja positiivisesti 
puhua työkyvyistäsi ja osaamisestasi?

Pyydä aina lupa suosittelijaksi
listaamiseen.

Yksi tai kaksi henkilöä riittää.

Suosittelijan tiedot selkeästi esille: 

Jos saat kutsun työhaastatteluun,
kannattaa ilmoittaa suosittelijalle
mahdollisesta yhteydenotosta. 

Älä unohda
suosittelijoita CV:stä!

Kaksi "samanlaista"
hakijaa hakee työtä,
mutta vain toisella
on hyvät suositelijat
ja toisella ei. 

Kumman työnantaja
todennäköisesti
valitsee?



Kertaus: 
Kuinka paha 
moka?

Lähetät työhakemuksen viimeisenä
hakupäivänä.

Laitat suosittelijaksi entisen
työnantajasi, mutta unohdat kysyä
luvan siihen.

Et vastaa tuntemattomiin numeroihin ja
ajattelet, että kyllä soittaja laittaa
viestiä, jos hänellä on jotain tärkeää
asiaa.

Etsit töitä ainoastaan te-palveluiden
nettisivuilta.

Lähetät saman työhakemuksen moneen
työpaikkaan, sillä siitä tuli niin hyvä.



Kiitos, kun
osallistuit! Y l e i s i m p i ä  t y ö h a a s t a t t e l u -

k y s y m y k s i ä  j a  v a s t a u s v i n k k e j ä

Työnhaun
koulutuskokonaisuuden

seuraava kerta:



Yleisimpiä
työhaastattelu-
kysymyksiä ja

vastausvinkkejä

Osaavasti yrityksiin -hankkeen
Työnhaun koulutuskokonaisuus Mira Kalliola



Muista siistit vaatteet ja hyvä hygienia.
Katso silmiin, tervehdi, esittele itsesi
reippaasti ja kiitä. 

Tutustu yritykseen ja käy vielä huolella läpi
työpaikkailmoitus ja hakemuksesi.

Harjoittele vastaamaan yleisimpiin
haastattelukysymyksiin etukäteen.

Ota mukaan haastatteluun työ- ja
koulutodistuksesi sekä työnäytteet.

Älä myöhästy! Selvitä reitti ja kuinka kauan
matkaan menee. Jos myöhästyt, niin ilmoita!

Luo positiivinen ensivaikutelma

Rehellinen! 
Innostunut!
Kohtelias!
Oma itsesi!

Miten selvitä
työhaastattelusta? 

Muista olla:

Laita kännykkä
äänettömälle ja
heitä purkka pois
suusta!

Istu ryhdikkäästi!



Kerro hieman itsestäsi.  

Miksi haluat meille töihin? 

Mitkä ovat vahvuutesi?

Mitkä ovat heikkoutesi?

Missä näet itsesi viiden vuoden
päästä?

Miten työskentelet parhaiten:
yksin vai tiimissä?

Miksi meidän kannattaisi palkata
juuri sinut?

Onko sinulla jotain kysyttävää
meiltä?

Miksi työnantaja kysyy
näitä kysymyksiä?

Näitä kysytään
työhaastattelussa
lähes varmasti!



Lapset ja raskaus - Onko sinulla lapsia/ Aiotko hankkia?  

Parisuhde/seksuaalinen suuntautuminen - 
Mikä on siviilisäätysi? Kenen kanssa seurustelet? 

Armeija - Oletko suorittanut ase- tai siviilipalveluksen? 

Sairaudet - Onko sinulla jokin vakava sairaus? 

Uskonto - Kävitkö rippikoulun?

Poliittinen kanta - Oletko jonkin puolueen jäsen?  

Ammattiliitto - Oletko ammattiliiton jäsen?  

Vanhemmat - Millä alalla vanhempasi työskentelevät?

Mitä työnantaja ei saa 
kysyä sinulta?

HUOM! 
Joskus esim. terveydentilaan
liittyvät kysymykset voi olla
sallittuja, jos ne liittyvät
työtehtävän erityispiirteisiin
ja työstä suoriutumiseen.



Tehtävä:
Löydä omat
vahvuutesi!

Mitkä ovat vahvuutesi

edellisiltä työnantajilta?
opettajilta?
perheeltä ja kavereilta?

Mitä tykkäät tehdä ja mistä saat
energiaa? 

Mikä on paras luonteenpiirteesi?

Mistä olet saanut positiivista
palautetta ja kiitosta:

     
Missä tilanteissa sinulta
kysytään apua?

Mitä taitoja tai
ominaisuuksia
työnantaja etsii?

Mitä työssä olisi hyvä
osata?
Mitä niistä asioista
sinä osaat? 



Tiimipelaaja?

Luotettava?

Omatoiminen?

Hyvä kuuntelija?

Kannustava? Valitse kaksi vahvuuttasi, jotka
sopivat hakemaasi työhön. 

Mieti esimerkkejä, joilla perustelet
vahvuutesi! Ne voivat liittyä vaikka
koulussa tai edellisessä työssä saatuun
palautteeseen tai kokemukseen.

Asiakaspalveluhenkinen?

Kova tekemään töitä?

Ongelmanratkaisu-
taitoinen?

Joustava?

Empaattinen?

Digi -tai sometaitoinen?

Luova ja idearikas?

Verkostoitumiskykyinen?

Esimerkkejä vahvuuksista, joita
arvostetaan työelämässä:Oletko 

sinä:



Tehtävä:
Löydä kehityskelpoinen
heikkoutesi!

Mitkä ovat heikkoutesi

Missä asioissa koet olevasi huono?

Missä asioissa haluat kehittyä? 

Mikä heikkoustesi liittyy työhön,
mutta ei anna sinusta huonoa tai
laiskaa mielikuvaa?

Mitkä voisivat olla esim. ohjelmia tai
koulutuksia, joilla tähtäät
osaamisesi kehittämiseen?

Salailu ei kannata,
mutta unohda liiallinen
rehellisyys! Älä siis
korosta tapaasi
myöhästellä, nukkua
pommiin tai unohtaa
työn määräaikoja.

Kerro aito heikkous, 
josta ei ole suoraa 
haittaa hakemassasi
työssä. 



Minulla on vain vähän
työkokemusta

Olen liian tarkka

Olen kärsimätön

En ole hyvä 
tietokoneiden kanssa

Välillä tavarani ovat
epäjärjestyksessä

Minulla on 
huono kielitaito

En ole kovin sosiaalinen

Jännitän esiintymistä

Yritän miellyttää
kaikkia

Valitse sellainen heikkous, jonka
eteen teet koko ajan jotain ja kerro siitä. 

Esim. Jännitän esiintymistä.
Siksi saavun paikalle 20 min etukäteen, jotta 
saan purettua jännitystäni tutustumalla
rauhassa esiintymistilaan.

Esimerkkejä kehityskelpoisista 
heikkouksista:



Näitä voit
esimerkiksi kysyä:

  
Millainen on tyypillinen työpäivä 
tai työviikko?
   
Kenen alaisena tai kenen kanssa
tulisin työskentelemään? 

Millaisia koulutusmahdollisuuksia
työssä on?

Miten perehdytys tapahtuu? 
       
Miten prosessi etenee haastattelun
jälkeen?

Onko sinulla jotain 
kysyttävää meiltä

Aina kannattaa 
kysyä, sillä näin 
osoitat kiinnostuksesi
työpaikkaa kohtaan!

Sinun on hyvä kysyä 
jotain haettavan työn
sisällöstä sekä
työnantajayrityksestä.



Kiitos, kun
osallistuit! 

Työnhaun
koulutuskokonaisuus sisälsi

myös:

C V - k u v a t  k u n t o o n

T y ö n h a u n  m o k i a ,  j o i t a  e t  e h k ä
t a j u a  t e k e v ä s i !



Tsemppiä
työnhakuun! 

Saat tietoa,
tukea ja apua
työnhakuun
Ohjaamosta!

Vapaudenkatu 4, 2 krs.
040 1765 007
ohjaamo@forssa.fi

Somessa: Ohjaamo Forssa


