Työnhakuun!

Työpaja maahanmuuttajille
Heli Kamppari ja Anni Itähaarla
Turun yliopiston Brahea-keskus

Ohjeita työpajan vetäjälle
• Kaksiosaisessa työpajassa käydään läpi työhakuprosessi, laaditaan työnhakuasiakirjat ja harjoitellaan
työhaastattelua.
• Työpaja sopii parhaiten osallistujille, joiden suomen kielen taitotaso on A2–B1.
• Työpajan voi toteuttaa kahtena neljän oppitunnin jaksona, joiden välillä on yksi tai kaksi viikkoa.
• Jaksojen välillä osallistujien kotitehtävänä on laatia omat työhakuasiakirjat.
• Lisätehtävät voi sijoittaa aikatauluun sopiviin kohtiin, esimerkiksi toisen työpajapäivän ”kevennyksiksi”.

Tehtävä 1
Esittäytyminen työpaikalla
• Vaikka tämä ei olekaan työnhakuprosessin ensimmäinen vaihe, harjoitus on hyvä tehdä alussa tunnelman
vapauttamiseksi.
• Ihanteellista on, jos työpajassa on kaksi ohjaajaa.
• molemmat ohjaajat kättelevät kaikki osallistujat, tervehtivät ja sanovat koko nimensä
• toisella on normaali ja toisella vetelä hipaisupuristus ”kuollut kala”
• jos ohjaajia on kolme, kolmannella voi olla liian tiukka ja pitkä puristus
• Kättelyn jälkeen voidaan kysyä kommentteja: Miltä kättelyt tuntuivat? Oliko kättelyissä eroa?
• hyvä kättely on lyhyt ja jämäkkä, mutta ei liian tiukka
• naisia ja miehiä kätellään samalla tavalla
• vieraan tapaamisessa sanotaan sekä etunimi että sukunimi
• katse silmiin
• oma asenne näkyy jo kättelyssä!
• Lopuksi kerrotaan, että tässä harjoiteltiin työhaastattelun ensimmäistä kohtaamista työnantajan kanssa.

Tehtävä 2
Työnhakuilmoituksen lukeminen
• Ohjaaja hakee etukäteen ryhmälle sopivan työpaikkailmoituksen ja jakaa sen osallistujille kopioina tai
verkon kautta, esimerkiksi
• https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/
• https://tyopaikat.oikotie.fi
• Ilmoitusta valitessa kannattaa ottaa huomioon riittävä kielellinen haaste,
ja mikäli mahdollista, osallistujien ammattiala.
• Ihanteellista on, jos ilmoituksen työpaikkaan on vielä hakuaikaa jäljellä
ja paikka on osallistujien työssäkäyntialueella.
• Osallistujat etsivät ilmoituksesta olennaiset asiat kysymysten avulla.
• Vastauksia ei kirjoiteta, vaan ne voidaan purkaa keskustelussa
joko pienryhmissä tai koko ryhmän kesken.
• Kuvassa on esimerkkikysymyksiä kielitaitotasolle A2–B1.
• Kysymykset muokataan aina valittuun ilmoitukseen sopiviksi.

Tehtävä 3
Työnhakuprosessi ja -asiakirjat: ansioluettelo
• Ansioluetteloon kirjoitetaan ainakin henkilö- ja
yhteystiedot, koulutus, työkokemus, kielitaito,
tietotekniset taidot ja mahdollisesti harrastukset tai
erityistaidot.
• Ansioluettelo lähetetään työhakemuksen liitteenä –
nykyään useimmiten sähköisenä.
• Päivitä ansioluettelo aina, ennen kuin liität sen
hakemukseen - puoli vuotta vanha ansioluettelo on todella
vanha!
• Ansioluettelossa on hyvä olla myös oma valokuva – muista
hymyillä, tässä ei tarvita vakavaa passikuvaa!

Tehtävä 3
Työnhakuprosessi ja -asiakirjat: työhakemus
• Hakemus ja ansioluettelo yhdessä kertovat työnantajalle,
että sinä osaat perusasiat, joita työssä tarvitaan.
• Kirjoita hakemukseen, miksi haluat juuri tähän työhön ja
mitä erityistä sinä voit antaa työpaikalle.
• Hakemus on nykyään usein verkossa täytettävä sähköinen
lomake
• Hakemuksen täytyy olla niin mielenkiintoinen
työnantajalle, että hän kutsuu sinut haastatteluun.

Tehtävä 3
Työnhakuprosessi ja -asiakirjat: video-CV tai videohakemus
• Työnantaja voi pyytää lähettämään oman videon hakemuksen
liitteeksi – silloin video kannattaa tehdä juuri haettavaa
työpaikkaa ajatellen.
• Harjoittele videon tekemistä; voit kuvata esimerkiksi
video-CV:n, jossa kerrot osaamisestasi yleisesti.
• Videohakemus tai -CV on yleensä 1–2 minuutin mittainen.
• Työnantaja voi myös käyttää verkkopalvelua, jossa
haastattelukysymykset esitetään videolla ja työnhakijan pitää
tallentaa omat vastauksensa videolle.

Tehtävä 3
Työnhakuprosessi ja -asiakirjat: video-CV

Miten teet hyvän
video-CV:n?

https://www.youtube.com/watch?v=ZSReYRGdUV4

Tehtävä 3
Työnhakuprosessi ja -asiakirjat: työhaastattelu
• Valmistaudu haastatteluun huolellisesti.
• Ota mukaan alkuperäiset todistukset siistissä kansiossa.
• Haastatteluja voi olla useassa vaiheessa, ja niihin voi liittyä
tehtäviä.
• Haastattelu voidaan tehdä myös ryhmähaastatteluna, jolloin
tutkitaan hakijoiden viestintätaitoja.

Tehtävä 4
Työhaastattelu: valmistautuminen
• Mieti, mitä voit kertoa itsestäsi – katso luetteloa tavallisista
haastattelukysymyksistä.
• https://duunitori.fi/tyoelama/tyohaastattelukysymykset
• Mieti, mitä voit kysyä työpaikasta ja työtehtävistä.
• Hanki tietoja yrityksestä, josta haet työpaikkaa.
• Ota alkuperäiset koulu-, kurssi- ja työtodistukset mukaan
siistissä kansiossa.

Tehtävä 4
Työhaastattelu: valmistautuminen
• Pukeudu asiallisesti, työpaikan mukaan – ei liian hienosti eikä
liian huonosti!
• Siistiydy, mutta älä käytä liian paljon partavettä, parfyymia tai
meikkiä!
• Lähde ajoissa, niin ettei tarvitse juosta eikä varsinkaan
myöhästyä – on hyvä, jos olet perillä pari minuuttia ennen
sovittua aikaa.
• Älä tupakoi ainakaan juuri ennen haastattelua.

Tehtävä 4
Työhaastattelu: haastattelutilanne
• Esittele itsesi haastattelijalle ja kättele häntä reippaasti. Älä
anna hänelle ”kylmää kuollutta kalaa”!
• Älä jauha purukumia tai imeskele karamelleja!
• Hymyile, katso silmiin, ole kohtelias ja rauhallinen.
• Ole rehellinen ja realistinen, kun kerrot mitä osaat ja mitä et
osaa.

Tehtävä 4
Työhaastattelu: haastattelutilanne
• Jos et ymmärrä, mitä sinulta kysytään, sano se haastattelijalle.
”Anteeksi, en oikein ymmärtänyt, voitteko sanoa kysymyksen
uudelleen?”
• Puhu positiivisesti entisistä työpaikoistasi.
• Seuraa, miten haastattelija reagoi vastauksiisi ja kysymyksiisi.
• Lopuksi kiitä, että sinut kutsuttiin haastatteluun ja kysy,
milloin saat tietää, onko sinut valittu työpaikkaan.

Tehtävä 5
Työhaastattelun harjoittelu
• Osallistujat jaetaan kolmen hengen pienryhmiin.
• Jokainen on vuorollaan työnhakija, työnantaja ja tarkkailija.
• Tarkkailija ei osallistu haastatteluun, vaan pisteyttää
vastaukset.
• Kuvassa on osallistujille annettavan arviointitaulukon malli.
• Lopuksi keskustellaan yhdessä: nostetaan esille kysymyksiä,
joihin on tuntunut vaikealta vastata, ja etsitään yhdessä hyviä
vastauksia.
• Lisää tavallisia työhaastattelukysymyksiä:
• https://duunitori.fi/tyoelama/tyohaastattelukysymykset

Tehtävä 6
Kotitehtävä: omat työnhakuasiakirjat
• Kotitehtäväksi annetaan ansioluettelon ja työhakemuksen laatiminen.
• Osallistuja voi valita, laatiiko avoimen hakemuksen vai kohdennetun
hakemuksen esimerkiksi siihen työpaikkaan, jonka ilmoitusta tutkittiin
alussa.
• Asiakirjat voi palauttaa joko koulutuksen oppimisalustan kautta tai
työpajan ohjaajien sähköpostiin.
• Palautuspäivän tulee olla ajoissa ennen toista työpajapäivää, jotta
ohjaaja ehtii lukea ja kommentoida ne.
Huom. Kuvassa olevan ansioluettelomallin henkilöä ei ole olemassakaan – henkilöhistoria on
keksitty ja kasvokuvakin on luotu tekoälyn avulla.

Tehtävä 6
Kotitehtävä: omat työnhakuasiakirjat
• On tärkeää, että osallistujilla on toisena työpajapäivänä oma kannettava
tietokone tai tablettilaite mukana, jos ei ole mahdollisuutta käyttää
tietokoneluokkaa.
• Hakemus- ja ansioluettelopohjat ovat Google Docs -tiedostoina, joista ne
voi kopioida itselleen muokattavaksi.
• Kun omat työnhakuasiakirjat ovat verkossa, ne voi milloin tahansa
päivittää helposti uutta työnhakua varten.
• Linkit ansioluettelo- ja työhakemuspohjiin:
• http://bit.ly/ansioluettelopohja
• http://bit.ly/tyohakemuspohjat

Tehtävä 7
Työnhakuasiakirjojen muokkaaminen
• Toisen työpajapäivän tärkein ohjelma on muokata ansioluettelo ja
työhakemus käyttökelpoiseen.
• Ohjaajia olisi hyvä olla useampia, jotta osallistujat voisivat saada
mahdollisimman paljon yksilöllistä palautetta.
• Osallistujat työskentelevät mieluiten omalla kannettavalla tietokoneella
tai tablettilaitteella. Muussa tapauksessa tulisi varautua lainalaitteilla.
• Osallistujat muokkaavat asiakirjojaan ohjaajan joko sähköiseen
asiakirjaan tai tulosteelle tekemien kommenttien perusteella.
• Tavallisimmat kompastuskohdat voi ohjeistaa yhteisesti.
• Tärkeintä on lukijan näkökulma: mitä työnantaja voi parhaiten ymmärtää
ansioluettelosta ja hakemuksesta, millaista osaamista hakijalla on.

Lisätehtävä 1
Puhelinharjoitukset: soittaminen työpaikalle
• Harjoitellaan suomalaisen käytännön mukaisia
asiointipuheluja.
• valmistautuminen
• esittäytyminen ja tervehtiminen sekä soittajana että
vastaajana
• teitittely ja sinuttelu
• soittopyynnön tai muun viestin jättäminen
• puhelun lopettaminen
• Ensin voi harjoitella lukemalla mallidialogeja
pareittain tai pienryhmissä.
• Osallistujat voivat laatia omia dialogeja
mallien pohjalta.

Lisätehtävä 2
Työhaastattelu-demot ja keskustelu
• Jos ohjaajia on kaksi, he voivat esittää lyhyen työhaastattelun, jossa kaikki menee pieleen.
• Hakija esimerkiksi
• saapuu myöhässä
• ei kunnolla muista, mitä paikkaa hän on hakemassa
• ei ole lähettänyt ansioluetteloa etukäteen, vaan se on mukana ruttuisena ja tahraisena
• ei ole tutustunut yritykseen eikä osaa kysyä siitä mitään
• kertoo pitkästi perheestään
• vastaa kesken haastattelun puhelimeen tai lähettää tekstiviestin
• ei vastaa kysymyksiin, vaan viittaa ansioluetteloon
• esittää epärealistisen palkkatoivomuksen
• haukkuu edellisen työnantajan
• lähtee kiireesti ja hyvästelemättä.
• Lopuksi kerätään hakijan tekemät virheet ja keskustellaan niistä.

Lisätehtävä 2
Työhaastattelu-demot ja keskustelu
• Ensimmäisen työpajapäivän lopuksi voidaan kysyä 2–3 osallistujalta, haluavatko he olla hakijoina
harjoitushaastattelussa, joka esitetään ryhmälle toisena työpajapäivänä.
• Hakijoiden kanssa on hyvä sopia, mitä paikkaa he hakevat.
• Hakijoiden tulee toimittaa hakemuksensa ja ansioluettelonsa sovitulla tavalla.
• Ohjaaja esittää haastattelussa työnantajaa.
• Helpointa on määritellä työnantaja rekrytointiyritykseksi tai vuokratyönvälittäjäksi, joka etsii
työntekijöitä toimeksiantajilleen.
• Esimerkkihaastattelut voidaan toteuttaa peräjälkeen, ilman välikeskustelua.
• Lopuksi keskustellaan kaikista haastatteluista positiivisessa ja kannustavassa hengessä.

Linkit
•
•
•
•
•
•

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/
https://tyopaikat.oikotie.fi
https://www.youtube.com/watch?v=ZSReYRGdUV4
https://duunitori.fi/tyoelama/tyohaastattelukysymykset
http://bit.ly/ansioluettelopohja
http://bit.ly/tyohakemuspohjat

Kuvat

Vertaista vailla -hankkeen työpajojen esitysdiat ja osallistujille jaetut
materiaalit

Yhteystiedot

Heli Kamppari, heli.kamppari@utu.fi
Anni Itähaarla, anni.itahaarla@utu.fi

