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Yleistä työn hakemisesta
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• Työnhaku on raskasta työtä!
• Ensimmäisen hyvin valmistellun haun jälkeen seuraava on 

huomattavasti helpompi.
• Työnhaku aiheuttaa pettymyksiä, toinen tai kolmas sija ei 

paljon lämmitä.
• Työnhakua oppii hakemalla töitä, ei mitenkään muuten.
• Ensimmäinen haastattelu on läpimurto, opit siitä 

enemmän kuin koko prosessista sitä aiemmin.
• Työnhaku vaatii sitkeyttä ja välillä myös omien 

tavoitteiden uudelleen tarkastelua.
• Työnhaun dokumenttien työstäminen on ”hieromista”, 

mutta se on välttämätöntä.
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Millaista työnhaku on?



Aivan aluksi – mistä kaikki alkaa?

1. Kaikki alkaa sinun halusta
• Tehdä työtä
• Oppia ja kehittyä
• Näyttää kykysi
=> Anna tämän näkyä työnhaun kaikissa vaiheissa

2. Avoinna olevasta tehtävästä, miten se vastaa
• Osaamistasi ja haluasi kehittyä
• Muita vaatimuksiasi ja odotuksiasi
• … ja kääntäen: miten sinä vastaat työnantajan odotuksia!
=> Ole realisti, ensimmäinen työpaikka on TÄRKEÄ!
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1. Etsi ja ota selvää mahdollisimman monesta 
avoimesta työpaikasta (näitä löytyy helposti 10+).

2. Valitse näistä 3 – 4 mielestäsi sopivinta.

3. Kerää kustakin ilmoituksesta kaikki työnhakijalle 
asettavat vaatimukset.

4. Kerää vastaavasti kaikki ne toiveet, joilla hakijat 
voivat erottua toisistaan.

5. Vaatimusten ja toiveiden perusteella valitse itsellesi 
sopivin työpaikka ja ala työstämään.
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Kuinka valmistaudun työnhakuun?



Työhakemuksen tekeminen
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• Lue työpaikkailmoitus huolellisesti.

• Kerää (uudelleen) työntekijälle asetetut vaatimukset ja toiveet.

• Mieti jokaisen vaatimuksen ja toiveen kohdalla, miten hyvin ne täytät.

• Järjestä vaatimukset ja toiveet järjestykseen vahvimmasta heikoimpaan 
(tässä vaiheessa nämä voidaan yhdistää)
• Hakemuksessa korostetaan vahvuuksiasi.
• Heikompia ei mainita, tai niiden kohdalla korostetaan haluasi oppia ja kehittyä.
• Älä ole vaatimaton, mutta ole rehellinen!

• Mieti, mitä sellaista haluaisit nostaa portfoliostasi esille, mikä osoittaa 
vahvuuksiasi.

• Mieti, miten voit osoittaa kiinnostuksesi yleisesti työnantajaa kohtaan.

• Mieti lisäksi, mitä sellaista haluaisit itsestäsi kertoa, mitä ilmoituksessa ei 
mainita.
• Tämänkin täytyy olla relevanttia ilmoitetun tehtävän kannalta.
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Työhakemuksen valmistelu
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• Video-CV

• Osaamisportfolio
• GitHub

• Wordpress

• Pinterest

• SoMe-profiili
• LinkedIn

(kts. Tom Laine)

• (Facebook)
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• Kehittäkää ja täydentäkää
näitä jatkuvasti!

• Ajantasaisuus
on erittäin tärkeää!



• Kirjoita selkeää, tiivistä tekstiä. Mieti rakenne.
• Jos ilmoitus on suomeksi, hakemus ja CV suomeksi. Jos 

ilmoitus englanniksi, hakemus ja CV aina englanniksi.
• Keskity haettavan tehtävän kannalta olennaiseen

• Rekrytoija ei halua kuulla koko elämäntarinaasi

• Tekstin tulee selvästi peilata ilmoituksen sisältöä
• Ole tarkka ja huolellinen. Ensimmäinen lukija ei 

välttämättä ymmärrä alasta mitään!
• Noudattamalla yleisiä, helppoja ohjeita pääsee pitkälle

• Netistä löytyy tukuttain ohjeita ja esimerkkejä!

• Lue ja korjaa, lue ja korjaa … mutta ei liikaa!
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Yleisiä ohjeita kirjoittamiseen



• Meillä kaikilla on kykyjä ja osaamista, jota itse emme helposti 
tiedosta.
• Teknisen, kovan osaamisen lisäksi meillä on ”pehmeitä” kykyjä ja 

ominaisuuksia (tiimityö, empaattisuus, auttamisen halu, …).

• Kun työkokemusta ei ole paljon, kaikki työt ovat CV:ssä arvokkaita 
tietoja, hakemustekstiin sen sijaan ei kannata kaikkea alkaa 
kirjoittamaan.

• Kun kuvaat aiempia tehtäviä, kerro sisällön lisäksi, mitä opit tuossa 
työssä tai mistä saavutuksista olet ylpeä
• Esim. ”Poimin mansikoita. Opin, miten kovaa työtä mansikanviljely on. 

Opin myös heräämään aikaisin. Olin toiseksi paras poimija”

• Hakemusdokumenteista pitää näkyä
1. Mitä osaat nyt
2. Miten paljon haluat kehittyä ja oppia (kehittymiskyky ja motivaatio)
3. Millainen olet (sopivuus organisaatioon)
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Mikä kaikki on olennaista?



• Tällainen on useasti mukana, kun haetaan 
rekrytointisovelluksen kautta (esim. kuntarekry.fi, valtiolle.fi, 
mutta myös yksityisellä sektorilla).

• Tämä on ”mainospala”, jossa herätät mielenkiinnon ja voit 
käyttää hieman ylisanoja. Pitchaus.

• Muista, että tämän lukija on se, joka tekee ensimmäisen 
karsinnan.
• Ole huolellinen ja tarkka!
• Käytä niin lennokasta ilmaisua kuin sinulle on luonnollista.

• Tämä on lyhyt, 3 – 4 lausetta. Älä kirjoita pitempää, vaikka tilaa 
olisi annettu 10000 merkkiä!

• Saatat myös sammuttaa mielenkiinnon, esim. jos teksti on 
suomeksi, vaikka ilmoitus englanniksi. Tai, jos kerrot olevasi 
”tarka. ja huolelinen.”
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Kuvaus - esimerkkejä

Olen nuori, päämäärätietoinen IT-osaaja Helsingistä. Olen hankkinut kokemusta IT-
asiantuntija- ja tukitehtävistä ja haluan edelleen kehittyä niissä huippuasiantuntijaksi. 
Olen tarkka, pitkäjänteinen ja teen mielelläni työtä tiimissä, mutta en myöskään 
vierasta itsenäistä ongelmanratkaisua. Puhun suomea äidinkielenäni, minkä lisäksi 
englannin kieleni on erinomainen. Nämä ominaisuudet tekevät minusta erinomaisen 
sopivan kehittymään vaativiin IT-tuen tehtäviin.

Olen ulospäinsuuntautunut ja aktiivinen IT-osaaja Helsingistä. Olen ollut useassa 
asiakaspalvelutehtävässä tukemassa käyttäjiä. Haluan edelleen kehittyä IT-tuen 
tehtävissä huippuasiantuntijaksi. Olen kommunikaatiotaitoinen ja teen mielelläni 
työtä tiimissä sekä ratkaisen asiakkaiden ongelmia. Puhun suomea äidinkielenäni, 
minkä lisäksi englannin kieleni on erinomainen. Nämä ominaisuudet tekevät minusta 
erinomaisen sopivan asiakassuuntautuneisiin tehtäviin.



• Hakemuksella vakuutat rekrytoijan osaamisestasi ja motivaatiostasi!

• Hakemusteksti on tärkein portti eteenpäin!!
• Jälleen kerran: Ole huolellinen, suunnittele, hio tekstiä!

• Hakemusteksti on max. yksi A4-sivu, joka on jaettu esim. seuraaviin 
osioihin

1. Esittely: Kuka ja millainen olet.
2. Motivaatio: Miksi haet tätä paikkaa. (Muista myös: kiinnostus yleisesti 

yritystä ja työnantajaa kohtaan!)
3. Osaaminen: Osaamisalueet vs. ilmoituksen vaatimukset/toiveet.
4. Lisätiedot: Mitä vielä haluat kertoa itsestäsi. (Halu oppia/kehittyä!)

• Hakemuksen tulee vastata 90+% vaatimuksista ja toiveista.

• Muista hakemuksen rakenne: Otsikkokentät, loppulauseet, kehotus 
toimimaan, yhteystiedot, päiväys, allekirjoitus.

• Toimitetaan aina PDF-muodossa.
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Hakemus (Application, Cover Letter)



Reino Rekrytoija 9.5.2019
Yritys Oy

IT-asiantuntija

Olen ICT-ammattitutkinnon suorittanut nuori Helsingistä. Olen hankkinut ICT-alan työkokemusta Digitalents Helsinki –organisaatiossa (Digitalents Helsinki), jossa 
syvensin paljon tietämystäni ja osaamistani ICT-asiantuntijan tehtävistä. Ylläpidon ja kehitystehtävien lisäksi annoin koulutusta esimerkiksi Microsoft AD:stä ja 
tietoturvasta. Tämän lisäksi olen kehittänyt itseäni omatoimisesti vapaa-ajallani ja toiminut laajan ystävä- ja sukulaispiirin kaiken ratkaisevana ”it-tukihenkilönä”.

Keskeisinä vahvuuksinani ilmoittamaanne tehtävään pidän seuraavia:

• osaan asentaa ja ylläpitää sekä PC- että Apple-ympäristön laitteistoja

• tunnen monipuolisesti Microsoftin, Applen ja Googlen toimistoympäristöissä käytettävät ohjelmistot ja järjestelmät.

• osaan ylläpitää ja kehittää tietoliikenne-, tietoturva- ja muita toimistoinfran komponentteja.

• pystyn monipuoliseen asiakaspalveluun, mukaan lukien koulutustehtävät. Puhun äidinkielenäni suomea ja englannin kieleni on erinomainen

• pystyn itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja haluan oppia kaikista tehtävistäni.

• päämääräni on kehittyä syvälliseksi ICT-asiantuntijaksi

Työtehtäviltäni odotan monipuolisuutta ja mahdollisuutta oppia jatkuvasti lisää. Olisi myös hienoa päästä käyttämään ja kehittämään kielitaitoani. Viihdyn 
tiimityössä, mutta teen mielelläni töitä myös itsenäisesti asiakasympäristössä.

Toivon teiltä pikaista yhteydenottoa ja mahdollisuutta päästä kertomaan itsestäni lisää! Ilmoittamanne tehtävän lisäksi olen kiinnostunut myös muista tehtävistä, 
joissa voisin käyttää ja kehittää taitojani.

Pekka Pyrkijä
Esimerkintie 31 C 12
00520 Helsinki 
Puh. 050 123859
pekka.pyrkija@gmail.com 18.12.2019 15

Hakemus - esimerkki

http://digitalents.munstadi.fi/fi/


• CV ”todistaa” hakemuksesi oikeaksi.

• CV toimitetaan aina PDF-muodossa.

• Hyvä CV on visuaalinen, selkeä ja ”houkutteleva”, max. kaksi A4-sivua.

• Panosta CV:si tekemiseen ja ylläpidä sitä, vaikka et juuri sillä hetkellä olisikaan etsimässä uutta työpaikkaa.

• Ilmaisia CV-ohjeita ja -malleja löytyy netistä massoittain.

• CV:ssä käytetään teksti- ja luettelomuotoja.

• CV:ssä tulee olla ainakin seuraavat asiat:

• Lyhyt, ytimekäs esittely.

• Koulutus, tärkein ensin.

• Työkokemus, viimeisin periodi ensin: työnantaja, ajanjakso, mitä olet tehnyt ja mitä työssä oppinut.

• Ammatillinen osaaminen, vahvuudet, suoritetut sertifikaatit.

• Työkaluosaaminen kategorioittain (koodaus, media, office, …).

• Kielitaito (asteikolla: äidinkieli, erinomainen, hyvä, tyydyttävä, alkeet).

• Sellaiset harrastukset ja esim. vapaaehtoistyö, jotka kuvaavat sinua ja osoittavat yleistä aktiivisuuttasi.

• Ikää tai syntymäaikaa ei CV:ssä tarvitse mainita.
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Ansioluettelo (CV, Curriculum Vitae)



• Noin viikko hakemuksen jättämisen jälkeen, mahdollista 
haastattelukutsua odotellessa, on hyvä osoittaa 
aktiivisuutta ja soittaa rekrytoijalle.
• Näin nostat oman hakemuksesi uudelleen ”pinon pinnalle”

• Kiinnostuksen osoittaminen työnantajaa ja tehtävää 
kohtaan ei koskaan ole epäkohteliasta tai tungettelevaa.

• Hyviä kysymyksiä puheluun ovat mm. seuraavat:
• Olettehan saaneet hakemukseni, jonka viime viikolla lähetin?
• Miten teidän rekrytointiprosessi etenee, milloin voin odottaa 

lisätietoja? Milloin lopullinen päätös tehdään?
• Onko kyseessä uusi vai vanha tehtävä organisaatiossanne? Mihin 

mahdollinen edeltäjä on lähtenyt?
• Onko teillä avoinna tai mahdollisesti lähiaikoina avautumassa 

uusia vastaavanlaisia tehtäviä?
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Mitä voit tehdä hakemuksen jättämisen jälkeen?



Haastattelu
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• Käy haastattelevan yhtiön/organisaation nettisivuilla 
ja opiskele kaikki olennainen
• Työntekijöiden lukumäärä
• Liikevaihto, liikevaihdon kehitys
• Johtoryhmä, hallitus
• Arvot, missio, visio, strategia
• … jne.

• Jos tiedät haastattelijan nimen, googlaa häntä ja käy 
hänen LinkedIn-sivuillaan ja opettele hänen taustansa

• Kertaa vielä oma hakemuksesi ja CV:si, jotka lähetit

• Valmistele 1 – 2 hyvää kysymystä yhtiöstä
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Haastatteluun valmistautuminen



• Tule haastatteluun siististi pukeutuneena ja ilmoittaudu ajoissa (5 – 10 min. ennen 
määräaikaa on jo sopivaa)

• Muista, että ensivaikutelma syntyy kädenpuristuksesta

• Jännittäminen on luonnollista, ja haastattelija tietää, että jännität
• Tämän voi jopa tunnustaa: ”Huh, kylläpä jännittää, kun harvemmin olen ollut tällaisissa 

tilanteissa”.

• Jos olet kertonut CV:ssä hallitsevasi jonkin kielen erinomaisesti, haastattelija saattaa 
haluta käyttää sitä ainakin hetken ajan.

• Varmat kysymykset, joihin on syytä valmistautua:
• Kerro lyhyesti itsestäsi => valmistaudu esittämään ”hissipuhe”, max 2 min.
• Tiedätkö jotain yhtiöstämme? => Tässä voit kertoa tehneesi taustatyötä.
• Mistä kuulit tästä työpaikasta ja miksi päätit sitä hakea?
• Kerro lisää työstäsi Digitalentsissa ja sitä aiemmin.
• Millainen on unelmatyöpaikkasi?
• Millaisessa työssä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?
• Mitä odotat työnantajaltasi ja esimieheltäsi?
• Haluaisitko kysyä jotain? => Tässä on hyvä olla pari hyvää kysymystä työnantajasta ja 

valintaprosessin etenemisestä.
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Haastattelu



Uraohjaajan tuki
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• Uraohjaajat ovat käytettävissä koko hakuprosessin tukena
• CV, hakemus, kysymysten valmistelu

• Haastattelusparraus

• Muuta?

• Käytetään Wordia dokumenttien valmisteluun. Lopullisen 
PDF:n voit valmistella parhaiten hallitsemallasi työkalulla

• Dokumentit jaetaan uraohjaajalle Google drivessa.

• Uraohjaaja auttaa, mutta ei kirjoita.
• Varaa aikaa hyvissä ajoin ennen hakemuksen deadlinea

• Oma hyvä valmistelu on kaiken lähtökohta!
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Dokumenttien valmistelu Digitalentsissa


