
                   
    

Lämmittely 
 

PÄTKÄTYÖ VAKITUINEN 

MÄÄRÄ-

AIKAINEN 

VUOROTYÖ KÄTELLÄ 

HYVISSÄ AJOIN PESTATA PALKATA PEREHDYTYS 

TYÖ-

HAKEMUS 

ANSIOLUETTELO SUOSITTELIJA TAJUTA VAHVUUS HEIKKOUS 

OSAAMINEN HARRASTUKSET PÄÄLLIKKÖ 

TYÖ-

HISTORIA 

SOPIMUS 

Milloin viimeksi olit työhaastattelussa? 
Millaisia tilanteita ne ovat sinulle? 
Miten valmistaudut työhaastatteluun? 
Mitä otat mukaan? 
Miten pukeudut? 
Mitä ei saa tehdä? Mitä kannattaa tehdä? 



                   
    

 
Dialogi 
 
Työhaastattelu 
 
Olet menossa työpaikkahaastatteluun. Yrityksen henkilöstöpäällikkö kutsuu sinut sisään. 
 
Henkilöstöpäällikkö: *** 
Sinä:  (Tervehdi) 10 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: *** 
Sinä:  (Vastaa myönteisesti.) 10 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: *** 
Sinä:  (Vastaa.) 30 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: ***  
Sinä:   (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: *** 
Sinä:  (Vastaa.) 15 sek.  
Henkilöstöpäällikkö: ***  
Sinä:  (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: ***  
Sinä:  (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: *** 
Sinä:  (Vastaa.) 15 sek.  
Henkilöstöpäällikkö: *** 
Sinä:  (Vastaa.) 25 sek.  
Henkilöstöpäällikkö: ***  
Sinä: (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: ***  
Sinä:  (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: *** 
Sinä:  (Kysy jotakin työehdoista.) 15 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: *** 
Sinä:  (Kysy työn alkamisen ajankohdasta.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: *** 
Sinä:  (Vastaa.) 15 sek. 
 
 
 
 



                   
    
MALLI Työhaastattelu 
 
Olet menossa työpaikkahaastatteluun. Yrityksen henkilöstöpäällikkö kutsuu sinut sisään. 
 
Henkilöstöpäällikkö: Hyvää päivää, tule sisään. 
Sinä:  (Tervehdi) 10 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Voit istua tuohon. Otatko kahvia? Voit ottaa tuosta termarista. 
Sinä:  (Vastaa myönteisesti.) 10 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Olet hakemassa meille töihin. Minulla onkin tässä sinun paperisi, jotka 

lähetit viime viikolla.  Kerrotko kuitenkin vähän itsestäsi ja perheestäsi. 
Sinä:  (Vastaa.) 30 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Vai niin. No mitä olet tehnyt viime aikoina?  
Sinä:   (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Hmm. Joo-o. Mitä ajattelet, että teet 5 vuoden kuluttua? 
Sinä:  (Vastaa.) 15 sek.  
Henkilöstöpäällikkö: Niinpä tietenkin. Mitkä ovat vahvuutesi?  
Sinä:  (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Olipa pitkä lista. Mitkäs sitten ovat heikkoutesi?  
Sinä:  (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Ahaa. Millainen terveys sinulla on? 
Sinä:  (Vastaa.) 15 sek.  
Henkilöstöpäällikkö: No joo, sehän ei tässä työssä haittaa. Millainen on ihannetyöpaikkasi? 
Sinä:  (Vastaa.) 25 sek.  
Henkilöstöpäällikkö: Miten tämän vapaa-ajan kanssa…miten sinä rentoudut?  
Sinä: (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Joo, no tuota…mitä sinä itse ajattelet, miksi meidän pitäisi palkata sinut 

tähän työhön?  
Sinä:  (Vastaa.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Jaahas….No niin…olisiko sinulla kysyttävää minulta? 
Sinä:  (Kysy jotakin työehdoista.) 15 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Työsopimus on toistaiseksi voimassa ja kokoaikatyö. Palkkaus määräytyy  
   iän, kokemuksen mukaan ja se noudattaa työehtosopimusta. 
Sinä:  (Kysy työn alkamisen ajankohdasta.) 25 sek. 
Henkilöstöpäällikkö: Työ alkaisi ensi jo viikolla. Siksi ilmoitamme jo loppuviikosta valinnoista 

puhelimitse. Minä keskustelen vielä tiimin kanssa ja teemme sitten 
lopullisen valinnan. Käydäänkö nyt katsomassa työtilat, niin saat paremman 
käsityksen niistä? 

Sinä:  (Vastaa.) 15 sek. 

 



                   
    

Tilannetehtävät  

 

1. Sait kutsun työhaastatteluun. Soitat kaverille. 

2. Olit työhaastattelussa. Kerrot kaverille, miten se meni. 

3. Olet menossa työhaastatteluun. Sinua jännittää. Kysyt neuvoa kaverilta. 

4. Työhaastattelu meni tosi huonosti. Kommentoit asiaa kaverille. 

5. Olet vihainen. Olet hakenut 2 kuukautta ahkerasti töitä, etkä ole saanut yhtään kutsua 

työhaastatteluun. 

6. Olet työhaastattelussa. Sinua haastattelee nuori poika, joka ei edes tervehdi sinua, kun 

menet haastatteluun. 

7. Olet työhaastattelussa, mutta unohdit sinun todistukset kotiin. 

8. Olet työhaastattelussa ja unohdit laittaa sinun kännykän äänettömälle. Sinun äiti soittaa. 

Mitä sanot haastattelijalle? 

Mielipide 

A. Pukeutuminen ja kohtelias käytös ovat tärkeitä asioita työhaastattelussa. 

B. Väärä pukeutuminen pilaa työhaastattelun. 

 

Kertominen 

 

A. Näin minut palkattiin. Kerro onniastuneesta työhaastattelusta. 

B. Älä tee tätä työhaastattelussa! 

C. Minun vinkkini sinulle työhaastatteluun. 

D. Kamala haastattelija 


