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Osa 1: Oppisopimus osana Valma-koulutusta
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa Valmassa sinulla 
on mahdollisuus valita työssäoppimis- ja oppisopimuspolku ja saada tukea työ-
elämävalmiuksiesi edistämiseen ja mahdollisen oppisopimuksen solmimiseen. Valma 
koulutuksen Hops-keskustelussa voit esittää toiveesi oppisopimusvalmennuksesta. 
 
Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että hallitset yleiset työelämätaidot.  
Työpaikalla opiskellaan ammatillisia sisältöjä ja tehdään työtä työpaikan pelisääntöjen 
mukaisesti. 

Tämän työvihkon avulla sinulla on mahdollisuus tutustua työnhaun eri vaiheisiin, 
erityisesti oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta. Työvihko soveltuu hyvin myös sinulle, 
joka etsit työssäoppimispaikkaa ja haluat kehittää työelämä- ja työnhakutaitojasi 
Valma-koulutuksen aikana. Konkreettisten harjoitusten avulla jäsennät omia 
vahvuuksiasi, tavoitteitasi ja soveltuvuuttasi oppisopimuskoulutukseen. Työvihko sopii 
niin yksilö kuin ryhmätyöskentelyyn ja sitä voidaan käyttää opetusmateriaalina Valman 
lisäksi muissa oppilaitoksen työelämään liittyvissä opintokokonaisuuksissa. 

Tsemppiä matkallesi työelämään! 
Hyvällä asenteella ja positiivisuudella pääset pitkälle! 

Tehtävä 1.
Oppisopimuskoulutus on yksi koulutusmuoto, jolla voit hankkia itsellesi tutkinnon. 

Kirjaa viisi asiaa, miksi oppisopimus olisi sinulle hyvä opiskelumuoto. 

Keskustelkaa pienryhmissä mitä asioita jo tiedätte oppisopimuskoulutuksesta ja kerro 
muille, miksi oppisopimus soveltuu tai ei sovellu sinulle. 
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Tehtävä 2.
Työelämässä tarvitset monenlaisia tietoja ja taitoja. Jokaisella työyhteisöllä on omat 
pelisääntönsä, jotka omaksut työtä tekemällä. Yleiset työelämätaidot sen sijaan 
ovat ominaisuuksia, joita työnantaja olettaa sinun jo omaavan ennen työelämään 
siirtymistä. Näitä valmiuksia sinun on hyvä tunnistaa ja harjoitella Valma koulutuksen 
aikana.

Keskustelkaa ryhmässä millaisia taitoja tarvitset

•	 opiskelun aikana

•	 työelämässä

Mitä taitoja sinun olisi hyvä vahvistaa 
ennen työelämään siirtymistä? 

Miten aiot kehittää kyseistä taitoa 
Valma–vuoden aikana?

Mitä eroja ja 
yhtälaisyyksiä 
huomasitte?
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Osa 2: Oppisopimus yleisesti
Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista 
koulutusta, jota täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksessa. Opiskelusta noin 80 % 
tapahtuu työpaikalla ja 20 % koulussa. Käytännössä tämä tarkoittaa noin kolmea 
teoriakoulutuspäivää oppilaitoksessa kuukaudessa. 
 
Oppisopimuksella voi opiskella ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja 
erikoisammattitutkintoja.
  
Oppisopimuksessa solmit siis määräaikaisen työsuhteen ja saat sen ajalta työehtosopi-
muksen mukaista palkkaa.  Opit valitsemasi tutkinnon ammattitaitoa työpaikalla työpaik-
kaohjaajan tuella. Teoriaopinnot täydentävät ja syventävät osaamistasi. Teoriaopinnot 
järjestää oppisopimuskeskus sen jälkeen kun työpaikka on löytynyt. 
Koska oppisopimus perustuu työsuhteeseen, sinun täytyy ensin etsiä itsellesi työpaikka, 
jossa haluamaasi tutkintoa voi opiskella. Oppisopimusopiskelu edellyttää sinulta aktiivi-
suutta ja itsenäistä tiedonhakua.

Tehtävä 3. 
Oppisopimuskoulutus tähtää tietyn tutkinnon suorittamiseen työn ohella. Valittavanasi 
on laaja valikoima erilaisia perus-, ammatti- ja erikoisammatti-tutkintoja. 
Opetushallituksen sivuilta löydät kaikkien tutkintojen sisällöt ja suunnitelmat. Niihin 
perehtymällä saat kokonaiskuvan millaisia asioita opit oppisopimuskoulutuksen aikana. 
Opiskelun henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että sinun aikaisempi osaaminen 
tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoasi. Tällöin opiskelet vain sen, mitä et vielä 
osaa. 

Etsi tietoa tutkinnosta ja sen sisällöistä opetushallituksen sivuilta. 

Mistä tutkinnosta olet kiinnostunut? 

Mitä tutkinnon osia ko. tutkinto sisältää? 

Onko sinulla jo jotain tutkinnossa vaadittavaa osaamista?

Osana teoriaopintoja saat koulusta itsenäisiä kirjallisia tehtäviä, jotka tulee palauttaa 
säännöllisesti oppilaitokseen. Oletko valmis itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun 
työajan jälkeen?
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Tehtävä 4.
Työpaikan löytyminen edellyttää kykyä ja halua liikkua. Työ- tai koulutuspaikka ei 
välttämättä löydy omalta lähialueelta vaan joskus on oltava valmis matkustamaan. 
Laajentamalla omaa työnhakualuetta ja tutustumalla ja verkostoitumalla oman 
alan ihmisiin lisäät mahdollisuuksiasi onnistua työnhaussa. Työpaikan löytyminen 
”suhteilla” on yleistä.  
Osana teoriaopintoja saat koulusta itsenäisiä kirjallisia tehtäviä, jotka tulee palauttaa 
säännöllisesti oppilaitokseen. 

Mikä on työnhaku alueesi?

Tutustu netissä työnhakualueellasi oleviin yrityksiin ja kirjaa viisi työpaikkaa, jotka 
soveltuvat haluamasi tutkinnon työympäristöiksi

Tee verkostokuvaus lähipiirisi ammateista ja työpaikoista miellekarttaan

Löytyykö lähipiiristäsi joku, joka työskentelee sinua kiinnostavalla alalla ja jolta voisit 
kysyä työssäoppimis- tai työpaikkaa? 
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Osa 3: Oppisopimuksen tuet ja kesto
Markkinoitaessa työantajalle oppisopimusta on tärkeä osata kertoa omasta osaamisesta 
ja soveltuvuudesta kyseiseen työpaikkaan ja perusasioita oppisopimusopiskelusta. 
Työnantajaa kiinnostaa osaamisesi lisäksi etenkin tuet ja aika, jonka oppisopimus 
kestää. 
 
Oppisopimuksen ajalta maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, 
mutta työsuhde ei tarvitse olla kokoaikainen. Oppisopimuksen työaika on 25h-40h/vko. 
 
 
Työsuhde on määräaikainen oppisopimuksessa aina, mutta on hyvä muistaa, että 
työnantajan ei välttämättä tarvitse sitoutua oppisopimukseen koko tutkinnon suorit-
tamisen ajaksi. Oppisopimus voidaan solmia esimerkiksi vain yhden tutkinnon osan 
suorittamiseksi, kuitenkin niin että minimissään oppisopimuksen kesto on 4 kk.
 
Työnantaja saa korvausta oppisopimuksen ajalta. (Jos solmit oppisopimuksen samana 
vuonna kun olet päässyt peruskoulusta, työnantaja on oikeutettu korotettuun koulutus-
korvaukseen, joka perustutkinnoissa on 800€ ensimmäiseltä, 500€ toiselta ja 300€ 
kolmannelta vuodelta. Muussa tapauksessa korvaus työnantajalle on n. 100€ /kk.) 
 
Mikäli olet työtön työnhakija eli TE-toimiston asiakas, työnantaja voi saada palkka-
tukea koko oppisopimuskoulutuksesi ajaksi. Palkkatuki myönnetään TE-toimistosta 
ja sitä pitää hakea ennen työsuhteen alkua. Palkkatuen suuruus määritellään 
tapauskohtaisesti. 
 
Työnantajan ei tarvitse maksaa palkkaa niiltä päiviltä, jolloin olet teoriakoulutuksessa. 
Oppisopimuskeskus maksaa sinulle korvausta teoriapäivistä. 

Tehtävä 5.
Etsi oman alasi työehtosopimus ja selvitä mikä on sinua kiinnostavan ammatin 
keskipalkka.  Mihin ammattiliittoon kyseinen ammattikunta kuuluu?  
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Tehtävä 6.
Oppisopimuskoulutuksessa sinulle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa. Palkan vastineeksi työnantaja odottaa sinusta työpanosta. Pohdi seuraavan 
tehtävän avulla, millaista osaamista ja vahvuuksia sinulla on antaa työnantajan 
käyttöön. Näitä ominaisuuksia sinun kannattaa tuoda esille työhakemuksessa ja –
haastattelussa. 

Omat vahvuudet työhaussa

•	 Tee miellekartta paperille ja kirjoita siihen kaikki osaamisesi, taitosi ja 
ominaisuutesi, joista voi olla hyötyä työnantajalle. Kirjaa esimerkiksi 
tet-jakso, työssäoppiminen, kesätyöt, harrastukset, erityisosaaminen, 
kiinnostuksenkohteet, kielitaito, atk-taidot, positiiviset luonteenpiirteet.

•	 Kirjoita myös, miten osaamisesi näkyy käytännössä työpaikalla. Esimerkiksi 
jos sinulla on tietoteknistä osaamista, niin erittele mitä kaikkea osaat ja miten 
työnantaja voi sitä hyödyntää. 

•	 Kertokaa pienryhmissä toisillenne millaisia työntekijöitä olette. Käyttäkää 
miellekarttaa pohjana. 

Tee tähän miellekartta omasta osaamisestasi. 
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Osa 4: Työnhaku käytännössä

Hakiessasi työpaikkaa ensivaikutelman merkitys on suuri. Tutkimusten mukaan 
ihminen muodostaa 90 sekunnin aikana mielikuvan toisesta henkilöstä.   

Ensivaikutelma

Tehtävä 7.
Pohtikaa pienryhmässä ensivaikutelman merkitystä. 

•	 Mihin asioihin sinä kiinnität huomiota uudessa ihmisessä? 

•	 Kuinka usein ensivaikutelma on pitänyt paikkaansa? 

•	 Mistä voi johtua, että ensivaikutelma ei pitänytkään paikkaansa?

•	 Miten voit antaa itsestäsi hyvän ensivaikutelman puhelimessa/ 
henkilökohtaisessa tapaamisessa?

•	 Millaisiin asioihin kannattaa työhaastattelutilanteessa kiinnittää huomiota hyvän 
ensivaikutelman kannalta? 
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Tee puhelun aikana 
muistiinpanot sovituista 

asioista, esimerkiksi 
haastatteluaika ja –paikka. 

Työnantajalle soittaminen
Kun lähestyt työnantajaa ensimmäistä kertaa puhelimitse:

*  Ota yrityksestä selvää etukäteen esimerkiksi nettisivujen kautta. 

*  Listaa paperille asiat, joita aioit kertoa/kysyä puhelun aikana.

*  Mieti kannattaako työpaikkaan soittaa vai lähettää työhakemus. Jos päätät  
   lähettää pelkän hakemuksen, soita muutaman päivän päästä ja tiedustele  
    onko hakemuksesi vastaanotettu.  
    Tarkista, että sähköpostiosoite, josta työhakemuksen lähetät, on virallinen ja    
     asiallinen. 

* Vältä puhelua lounasaikoihin, virka-ajan jälkeen ja maanantaina. 

Kun soitat:  

•	 Mene rauhalliseen ja itsellesi mukavaan paikkaan. 

•	 Varaa muistiinpanovälineet mukaasi. 

•	 Ota positiivinen asenne ja hymyile. Hymy kuuluu puhelimessa ja antaa sinusta 
reippaan vaikutelman. 

•	 Esittele itsesi selkeästi.

•	 Kysy onko puhelimessa yrityksen rekrytoinneista vastaava henkilö ja onko 
hänellä hetki aikaa.

•	 Kerro itsestäsi perusasiat (miksi soitat ja mitä osaamista ja vahvuuksia sinulla 
jo on kyseistä työpaikkaa ajatellen).

•	 Tuo esille kiinnostuksesi työskennellä juuri kyseisessä työpaikassa - 
oppisopimusvaihtoehdosta ja kiinnostuksestasi tulla esittelemään itsesi 
työpaikalle. 

•	 Jos työnantaja ilmaisee, että hänellä ei ole rekrytointitarvetta, kiitä ajasta ja 
ilmaise että olet käytettävissä mikäli tilanne yrityksessä muuttuu.

•	  Päätä puhelu kohteliaasti!  
 
HUOM! Opettele puhelinnumerosi ulkoa, jos työnantajasi sitä kysyy. 
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Työnantajalle soittaminen saattaa olla todella jännittävä asia. Tämän vuoksi on 
hyödyllistä harjoitella yhteydenottoa etukäteen, jotta puhelu olisi mahdollisimman 
luonteva. 

Tehtävä 8.
Puhelinsoitto harjoitus:

•	 Ota itsellesi pari ja valitkaa kumpi on työnhakijan ja kumpi on työnantajan 
roolissa.

•	 ”Työnhakija” menee toiseen huoneeseen ja soittaa ”työnantajan” puhelimeen ja 
kysyy työpaikkaa.

•	 Tavoitteena on saada sovittua haastatteluaika työpaikalle.

Työnantajana kysy ainakin seuraavat kysymykset:

o Mitä opiskelet?

o Miksi haluat meille harjoitteluun/töihin/oppisopimukseen?

o Millaista kokemusta sinulla on?

o Milloin pääset haastatteluun?

Soiton jälkeen kumpikin osapuoli arvioi, miten puhelu meni. 

•	 Mikä puhelussa meni hyvin?

•	 Mitä voisi kehittää seuraavaa puhelua varten?

•	 Tämän jälkeen vaihdetaan roolit ja harjoitellaan soittamista uudestaan.
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Työhakemus 
Työhakemuksen merkitys työnhaussa on suuri. Työhakemuksen tarkoitus on kuvata 
osaamistasi ja potentiaaliasi juuri kyseistä työpaikkaa ajatellen. Muista, että 
hakemuksen tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus sinua kohtaan. Persoonallinen ja 
työtehtävään kohdennettu hakemus jää helpommin työnantajan mieleen.

Tässä muutama vinkki työhakemuksen tekoon:

•	 Aloita työhakemus vahvasti – herätä työnantajan mielenkiinto.

•	 Kirjoita hyvää suomen kieltä ja pyydä kaveria tai opettajaa tarkastamaan 
kieliasu ennen lähettämistä.

•	 Ole kohtelias.

•	 Tuo omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi esille juuri kyseistä työpaikkaa ajatellen.

•	 Ole rehellinen.

•	 Kirjoita maksimissaan yhden sivun mittainen hakemus.

•	 Päätä hakemus ystävällisesti.

Tehtävä 9.
Työnantaja valitsee työntekijänsä yrityksen tarpeiden mukaan. Hakemus on helpompi 
kirjoittaa, kun ymmärtää millaista osaamista yrityksessä tarvitaan. Yleensä vaatimukset 
kuvataan työpaikkailmoituksessa, joten hakemuksessa onkin hyvä vastata ilmoituksessa 
esille tulleisiin toiveisiin työnhakijan osaamisesta. 

Olet kodinkoneliikkeen rekrytoinnista vastaava henkilö ja olet hakemassa yrityksellesi 
työntekijää. Mitä osaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia haluat, että työnhakijoilla 
on? Listatkaa parin kanssa viisi tärkeintä asiaa. 

 

Tutustu liitteissä 2 ja 3 oleviin malleihin (sivut 20 ja 21) työpaikkailmoituksesta ja 
työhakemuksesta. Arvio kuinka hyvin työhakemus vastaa työpaikkailmoitusta. 
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Avoin hakemus
Avoin hakemus tehdään silloin, kun virallista työpaikkailmoitusta ei ole, vaan kiinnos-
tavaa työnantajaa lähestytään oma-aloitteisesti. Avoin hakemus on markkinointikirje, 
jossa kuvataan omaa osaamista ja tarjotaan sitä työnantajan käyttöön. Virallisissa 
työpaikkailmoituksissa ilmoitetaan vain pieni osa todellisuudessa avoinna olevista 
työpaikoista. Monella yrityksellä on tarjota töitä, vaikka varsinaista aktiivista työhakua 
ei olekaan käynnissä. Näitä ns. piilotyöpaikkoja voit löytää lähestymällä yrityksiä 
avoimen hakemuksen kautta. 

Tehtävä 10.
Tutustu liitteessä 4 olevaan malliin avoimesta hakemuksesta.

Oppisopimuksen syntymisen edellytyksenä on soveltuvan työpaikan löytyminen. Palaa 
tehtävässä 4 kirjaamiisi työpaikkoihin ja selvitä onko yrityksillä tällä hetkellä auki 
olevia työpaikkoja. Voit selvittää sen te-toimiston www.mol.fi -sivuilta tai yrityksen 
kotisivuilta. Mikäli löydät työpaikkailmoituksen, laadi hakemus ltyöpaikkailmoitusta 
vastaavaksi. Jos yritys ei ole ilmoittanut auki olevista työpaikoista, laadi avoin 
hakemus. Tee hakemus tietokoneella ja tallenna se itsellesi.

Käytä tehtävässä 6 tekemääsi miellekarttaa 
työhakemuksen pohjana. Muista, että 
saat hakemuksestasi persoonallisen 

kuvaamalla henkilökohtaisia ominaisuuksia 
esimerkkien kautta.

Hyvässä hakemuksessa 

ei ole kirjo
itus- ta

i 

asiavirheitä! 
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CV eli ansioluettelo

CV on lyhenne sanoista Curriculum Vitae.  Se on ansioluettelo, jossa on lyhyt kooste 
hakijan osaamisesta, koulutuksesta ja työkokemuksesta. Ansioluettelon tulisi sisältää 
ainakin perusasiat, kuten henkilötiedot, työhistoria (myös tet-jaksot), koulutustiedot ja 
kielitaito. Riippuen hakemastasi tehtävästä voit myös kertoa IT-taidoista, ajokortista, 
harrastuksista, luottamustehtävistä tai muista työn kannalta tärkeistä asioista. 
Ansioluettelon tyyli on luettelomainen, kun taas työhakemuksessa voit avata asioita 
monisanaisemmin.
 
Tässä muutama vinkki CV:n kirjoittamiseen: 

•	 CV:n tulee olla lyhyt, selkeä ja helppolukuinen.

•	 Viimeisin työkokemus, koulutus tms. tulee ensimmäiseksi.

•	 Kuvaa, mitä työtehtäviä olet tehnyt.

•	 Voit lisätä siistin ja edustavan valokuvan itsestäsi ansioluettelon oikeaan 
yläkulmaan.

•	 Tarkista aina lopuksi, että tiedot ovat ajan tasalla ja päivitä CV säännöllisin 
väliajoin.

 

Mitä nuorempi henkilö olet, sitä lyhempi CV:si on, koska koulutus- ja työhistoriaa ei 
vielä ole ehtinyt kertyä kovin paljoa. CV on kuitenkin aina hyvä liittää työhakemuksen 
liitteeksi.  Jos sinulla ei ole paljoa työkokemusta tai koulutusta, kannattaa korostaa 
muita positiivisia ominaisuuksia, joista työnantaja voi hyötyä. 

Tehtävä 11. 
Tutustu liitteessä 5 olevaan ansioluettelomalliin. Internetistä löydät myös valmiita 
pohjia, joihin voit suoraan tehdä oman ansioluettelon.  Laadi oma ansioluettelosi 
tietokoneella ja tallenna se itsellesi. 

Ansioluettelosta 
työnantaja näkee työ- 
ja koulutushistoriasi 
ja erityisosaamisesi 
aikajärjestyksessä.
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Työhaastattelu
Kun olet lähettänyt hakemuksen tai muuten ollut yhteydessä yritykseen, voit 
saada kutsun työhaastatteluun. Työhaastattelun tarkoitus on selvittää puolin ja 
toisin soveltuvuutesi työtehtävään. Jos pääset työhaastatteluun, olet jo onnistunut 
herättämään työnantajan mielenkiinnon. Työhaastattelussa voit vahvistaa työnantajan 
positiivista mielikuvaa itsestäsi valmistautumalla tilanteeseen hyvin. Pieni jännitys 
kuuluu asiaan ja auttaa sinua keskittymään itse tilanteeseen. Jos jännität erityisen 
paljon, voit hyvin kertoa sen työnantajalle. Rehellisyys antaa luotettavan kuvan 
sinusta.  

Muista nämä asiat, kun menet työhaastatteluun:

•	 Pukeudu puhtaisiin ja siisteihin vaatteisiin.

•	 Tutustu yritykseen etukäteen esimerkiksi nettisivujen kautta.

•	 Saavu ajoissa paikalle.

•	 Ota mukaan todistukset/suositukset.

•	 Kättele reippaasti ja katso silmiin.

•	 Ole aito ja tuo omia hyviä puolia esille.

•	 Jos sanot jotain ”väärin”, muista korjata virhe heti. 

•	 Vastaa täsmällisesti kysymyksiin, voit myös pyytää toistamaan kysymyksen, jos 
et kuullut/ymmärtänyt. 

•	 En tiedä-vastaus antaa huonon kuvan sinusta-vältä sitä viimeiseen asti. Voit 
miettiä vastausta rauhassa. 

•	 Mieti muutamia kysymyksiä työnantajalle, se antaa sinusta kiinnostuneen kuvan. 

Työhaastattelut noudattavat usein samaa kaavaa.  Valmistautumalla vastaamaan 
yleisimpiin työhaastattelukysymyksiin etukäteen parannat selvästi mahdollisuuksiasi 
onnistua työhaastattelutilanteessa. 

Muista valmistautua 
huolella  

työhaastatteluun!
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Mieti valmiiksi jokin 
”heikkoutesi”, minkä voit 

kääntää positiiviseksi 
asiaksi.

Tehtävä 12.
•	 Kirjatkaa 2-3 hengen ryhmässä yleisimpiä työhaastattelukysymyksiä.  

Voitte käyttää myös internettiä apuna.

•	 Miettikää yhdessä hyviä vastauksia muutamiin tyypillisimpiin 
työhaastattelukysymyksiin. 

Esimerkiksi: Mitkä ovat sinut vahvuudet? Entä heikkoudet?

Selvitä

o mitkä ovat hyviä kysymyksiä työhaastattelussa työnantajalle esitettäväksi

o mitä työnantaja ei voi sinulta kysyä työhaastattelussa

o miten kannattaa vastata kysymyksiin omista heikkouksista

o mitkä ovat tyypillisimmät mokat työhaastattelussa
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Tehtävä 13.
Työhaastatteluharjoitus

Perustakaa kolmen hengen ryhmät. Jokainen toimii vuorollaan haastattelijana, työn-
hakijana ja tarkkailijana. Päättäkää ennen haastattelun alkamista mistä työpaikasta 
on kyse ja hakeeko työnhakija työssäoppimis- vai oppisopimus työpaikkaa. 

Haastattelijan tehtävät:

•	 Toimit työnantajan edustajana.

•	 Toivotat hakijan tervetulleeksi haastatteluun ja johdat haastattelun kulkua 
esittämällä kysymyksiä ja keskustelemalla haastateltavan kanssa (käytä 
apuna edellisen tehtävän haastattelukysymyksiä).

•	 Kun olet saanut riittävästi tietoa työnhakijasta, voit päättää haastattelun.

•	 Muista kertoa lopuksi, että saako hakija paikan vai palaatteko asiaan 
myöhemmin, kun olette keskustelleet asiasta työpaikalla.

Työnhakijan tehtävät:

•	 Haet työssäoppimis- tai oppisopimus työpaikkaa. 

•	 Vastaa asiallisesti työnantajan esittämisiin kysymyksiin kokonaisin lausein ja 
kerro tarvittaessa esimerkkejä.

•	 Voit käyttää harjoituksessa 6 tekemääsi miellekarttaa apuna.

•	 Mieti myös jokin kysymys haastattelijalle (esimerkiksi millaiset työajat heidän 
yrityksessään on).

Tarkkailijan tehtävät:

•	 Seuraa työhaastattelutilannetta ja kirjoita muistiinpanoja itsellesi.

o Mitkä asiat onnistuivat?

o Millaisen ensivaikutelman haastateltava antoi?

o Mitä kehitettävää työhaastattelutilanteessa oli?

o Huomio erityisesti seuraavat asiat:

	Haastattelun sisältö.

	Kädenpuristus.

	Katsekontakti.

	Ilmeet ja eleet.

	Haastattelun tunnelma.

Haastattelun jälkeen pienryhmä keskustelee omien roolien kautta 
työhaastatteluharjoituksen kulusta. Voitte toistaa harjoituksen vaihtamalla rooleja. 

Jos haet oppisopimus-
paikkaa, valmistaudu 
kertomaan perusasiat 

oppisomuksesta!
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Osa 5: Oppisopimuksen solmiminen

Jos työnantaja kiinnostuu sinusta ja oppisopimuksesta, ole pikaisesti yhteydessä 
paikkakuntasi oppisopimuskeskukseen. He ottavat vastuulleen työnantajan 
tiedottamisen oppisopimuksesta ja vaadittavista käytännön järjestelyistä. Tämän 
jälkeen työnantaja nimeää sinulle työpaikkaohjaajan ja oppisopimuskeskus järjestää 
tietopuolisen koulutuksen. 

Tehtävä 14 
Selvitä mikä on oman paikkakuntasi oppisopimustoimiston nimi, osoite ja 
puhelinnumero. 

Selvitä internetistä, mitä tehtäviä työpaikkaohjaajalle kuuluu. 

Tehtävä 15
Olet nyt saanut paljon tietoa ja käytännön harjoitusta työelämän perusasioista.

Kirjaa alla oleviin tähtiin asioita, joita olet valmennuksen aikana oppinut

Voitte keskustella asioista yhdessä ryhmäsi ja opettajan kanssa. 
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Tulevaisuus 
Mikä on sinun seuraava askel matkallasi työelämään? 

Tee konkreettinen suunnitelma tavoitteen toteutumiseksi. 

Onnea ja menestystä tulevaisuuteen! Usko itseesi ja unelmiisi! 
Sinulla on avaimet oman tulevaisuutesi rakentamiseen!



20

LIITE 1

Oma nimi     TYÖHAKEMUS

Katuosoite     Päiväys

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yrityksen/organisaation nimi
Henkilön nimi, jolle hakemus lähetetään (jos tiedossa)
Henkilön tehtävä tai titteli (jos tiedossa)
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka

OTSIKKO (esim. haettava työpaikka)

Kerro ensimmäisessä kappaleessa, miksi haluat työskennellä kyseisessä yrityksessä 
ja tehtävässä. On hyvä, jos voit luontevasti osoittaa ottaneesi selvää yrityksestä. 
Ensimmäinen kappale kannattaa pitää ytimekkäänä ja lyhyenä. 

Perustele tässä kappaleessa miksi juuri sinä olet sopiva työpaikkaan. Tuo esille  
osaamisesi ja vahvuusalueesi suhteessa hakemaasi tehtävään. Jos mahdollista, tuo 
omat vahvuutesi esille käytännönläheisin esimerkein: ”Kaupassa työskennellessäni 
sain erittäin hyvää palautetta asiakkailta ystävällisyydestäni ja asiakaspalvelutai-
doistani.” 

Kerro lopuksi millainen olet työntekijänä ja ihmisenä. Painota myönteisiä puoliasi. 
Pyri erottumaan joukosta myönteisellä tavalla. Lähes joka työpaikassa tarvitaan 
ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja, joten esimerkiksi nämä asiat kannattaa mainita. 
Loppuun voit lisätä toivomuksen haastatteluun pääsystä ym. 

Ystävällisin terveisin   Oma nimi / allekirjoitus

LIITTEET
Ansioluettelo

HUOM! Mikäli käytät tämä pohjaa mallina avoimesta hakemuksesta, jätä pois 
otsikko ”haettava työpaikka” ja kirjoita työhakemuksen sijaan AVOIN HAKEMUS. 
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LIITE 2

TYÖPAIKKAILMOITUS

Myyjä, Sport Oy, Lohja
www-osoite www.sportoy.lohja.fi
Yhteystiedot: sportlohja@sportlohja.fi
p.0401234567
työpaikan osoite: Torikatu 2, 08100 Lohja
Työkokemus: 0-3 vuotta
Palkkaus: TES
Työ alkaa: Mahdollisimman pian
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Työaika: 2-vuorotyö
Haku päättyy: sopivan henkilön löydyttyä
Ilmoitus jätetty 12.11.2015

Nautitko sinäkin liikunnallisesta elämäntavasta? Meillä Sport Oy:llä työskentelee 
joukkuepelaajia, joiden intohimo on liikunta, urheiluvälineet ja myynti. 
Asiakaspalvelu, positiivisuus, vuorovaikutustaidot ja kielitaito ovat työpaikkamme 
kulmakiviä ja toivomme myös sinulta näitä ominaisuuksia löytyvän.  
Etsimme Lohjan Sport Oy:n pisteelle urheiluvälineiden ja –vaatteiden myyjää. 
Työtehtäviisi kuuluu myynti, asiakkaiden palvelu ja siisteydestä ylläpitäminen 
osastoilla. Kiinnostus ihmisiin ja halu palvella asiakkaita ovat ehdottomia 
edellytyksiä työntekijöille. 
Etsimme myyjää nopealla aikataululla ja valitsemme työntekijän sopivan henkilön 
löytyessä. Voit laittaa hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen sportlohja@
sportlohja.fi
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LIITE 3
Matti Meikäläinen     TYÖHAKEMUS
Koulutie 1, 08100 Lohja    15.11.2015
p. 040-1234567
matti.meikalainen@gmail.com
Sport Oy
Mikko Työnantaja
Torikatu 2, 08100 Lohja

Myyjä

Haen urheiluvälineiden ja – vaatteiden myyjän työtehtäviä Sport Oy:n 
Lohjan toimipisteestä. Liikuntaan liittyvät työ sopii taustaani ja ammatillisiin 
tavoitteiseeni täydellisesti. 
 
Opiskelen tällä hetkellä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa Valma 
– koulutuksessa Luksiassa. Tulevaisuuden tavoitteeni on opiskella liiketalouden 
perustutkinto ja erikoistua myyntiin ja markkinointiin. Työskentelen opiskelun 
ohella Citymarketissa myyjänä ja olen myös tehnyt TET-harjoittelut kaupan 
alalla. Harrastan salibandyä ja juoksua vapaa-ajallani ja liikunnallinen 
elämäntapa on ollut aina iso osa elämääni. 

Luonteeltani sovin hyvin myyntityöhön. Osaan tunnistaa asiakkaiden yksilöllisiä 
tarpeita ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutustaidot, 
palveluhenkisyys ja kielitaito ovat vahvuuksiani. Nykyisessä työssäni kuulen 
usein asiakkailta positiivista palautetta siitä iloisuudestani ja reippaudestani. 
Olen vakuuttunut, että minusta olisi hyötyä Sport Oy urheiluliikkeessä. 
Työtehtävät liikkeessänne kiinnostavat minua erittäin paljon. Tulen mielelläni 
haastatteluun kertomaan lisää. 

Ystävällisin terveisin
     
     Matti Meikäläinen

LIITTEET: Ansioluettelo 
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LIITE 4
Mari Malli     AVOIN HAKEMUS
Koulukatu 1    18.11.2015
03210 Nummela
mari.malli@luksia.fi
040-1234567
syntymäaika 15.5.1998

Avoin hakemus

Haen kauneudenhoitoalan työpaikkaa teidän yrityksestänne, Nails -kauneus-
hoitolasta. Olen erittäin kiinnostunut kauneudenhoitoalasta ja haluaisin tehdä 
töitä kynsien, ripsien ja kosmentologin työhön liittyvien asioiden parissa.  

Olen 16-vuotias viime keväänä peruskoulun päättänyt nummelalainen nainen. 
Olen tehnyt muutaman vuoden ajan kynsiä ja kauneushoitoja säännöllisesti 
noin kymmenelle asiakkaalle. Olen saanut heiltä erittäin hyvää palautetta, että 
teen siistiä ja huolellista työtä. Vahvuuksiani ovat erilaiset kuviot ja timanttien 
lisääminen kynsiin. Myös erilaisten kasvohoitojen tekeminen luonnistuu 
minulta hyvin. Tulevaisuuden haaveenani on tehdä kynsiä ja ripsiä päätyökseni 
ja mahdollisesti perustaa joskus oman kauneudenhoitoalan firman. Olen 
erittäin asiakaspalveluhenkinen ja haluan, että asiakkaalle jää aina hyvä mieli 
saamastaan palvelusta. Olen erittäin motivoitunut kehittämään itseäni ja opin 
nopeasti asioita tekemällä.  

Mikäli olisitte kiinnostuneita tutustumaan minuun paremmin, voisin tulla keskus-
telemaan teidän kanssanne tästä vaihtoehdosta lisää. On myös mahdollista, 
että tulisin teille yhden kuukauden mittaiseen työharjoittelujaksoon, jonka 
aikana voimme tutustua puoli ja toisin ja vasta sen jälkeen tehdä päätöksen 
mahdollisesta työsopimuksesta ja oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta. 
Harjoittelujakso ei siis sido vielä kumpaakaan osapuolta työsuhteen solmimiseen. 
Oppisopimukseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa Luksian oppisopimuskeskus.   

Olisin erittäin kiinnostunut juttelemaan kanssanne lisää ja tulen mielelläni 
käymään työpaikallanne, kun teille sopii. 

Ystävällisin terveisin

Mari Malli

LIITE: CV
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LIITE 5
ANSIOLUETTELO   päiväys
  

Koko nimi      
Katuosoite       
Postinumero ja postitoimipaikka     
Puhelinnumero
Sähköposti
Syntymäaika 

          

Koulutus
Valmistuminen kevät 2016 Luksian ammattiopisto. Valma-ammatilliseen  
     peruskoulutukseen valmentava koulutus

9/2015    Oppilaitos, tutkintonimike

12/2012      Oppilaitos, tutkintonimike 

10/2010    Kurssi tai muu vastaava, kesto
     Kurssin kuvaus 
     
Työkokemus     
8/2014 - nykyhetki   Työnantaja, työnimike
     Työnkuvaus muutamalla lauseella.

Mahdollinen     erityisosaaminen tai saavutus työhön liittyen. 

1/2013 - 8/2014   Työnantaja, työnimike
     Työnkuvaus muutamalla lauseella. 

Mahdollinen     erityisosaaminen tai saavutus työhön liittyen.
 
1/2011 - 4/2011   Työnantaja, työnimike
     Työnkuvaus muutamalla lauseella. 

Mahdollinen     erityisosaaminen tai saavutus työhönliittyen.

11/2007 - 6/2009   Työnantaja, työnimike
     Työnkuvaus muutamalla lauseella. 

Mahdollinen     erityisosaaminen tai saavutus työhön liittyen, 
esim. 29.11.2008   Hygieniapassi

Kielitaito    Suomi: äidinkieli
     Englanti: erinomainen
     Ruotsi ja Saksa: kohtalainen 

IT-taidot    Kuvaa tässä it-osaamistasi.  

Lisätietoja minusta   Voit kertoa lyhyesti harrastuksistasi, luottamus-
     toimista, ulkomaanvaihdosta, luonteestasi tms.  

Suosittelijat    Nimi, työnimike ja toimipaikka. 

Tähän voit lisätä 
valokuvan


