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Käsikirjoitus 
Käsikirjoitus on toimiva työkalu haastaviin tilanteisiin ja -kohtaamisiin. Työkalu on suoraan työelämästä 

esimies/asiakaspalvelu käytöstä. Työkalulla on tarkoitus helpottaa kommunikointia ja varmistaa, että kaikki 

tarpeellinen tulee kerrottua puhelun/kohtaamisen aikana. Käsikirjoituksella varaudutaan myös keskusteluun jossa 

voi tulla haastavia kysymyksiä, koska monesti ainoa ja tärkein vaikutelma saadaan aikaiseksi jonkinlaisessa 

haastattelutilanteessa puhelimessa tai kasvokkain! 

Puhelu tai haastattelu 
 Aloitetaan puhelu: Hyvää päivää/iltaa 

 Kerrotaan oma nimi 

 Mistä soitat / ketä edustat (Jyväskylän ammattiopisto sähköala/sähköautomaatiotekniikka. TOP 

harjoittelussa, jos etsit kesätyötä, edustat itseäsi) 

 Miksi soitat (TOP-harjoittelu, kesätyö, OIKEA TYÖ…) 

 Kokemus alalta, eli minkä vuoden opiskelija ja ala (esim. koulusta vasta valmistunut ja hakemassa 

työpaikkaa. harjoitteluista ja kesätöistä saatu työkokemus viikoissa tai kuukausissa. menossa armeijaan 

tammikuussa…) 

 Kuuntele mitä työnantajalla on sanottavaa ja kiitä joka tapauksessa, jos homma ei 

jatku tästä pitemmälle. 
 mitä olet tehnyt, työhistoria (tyyliin toisen vuoden opiskelija sähkö/automaatioalalla. Olen työskennellyt 

työharjoittelussa firmassa X ja kesätöissä Firmoissa X ja X tehden hommia X) 

 Aika jonka voit työskennellä (TOP jakson pituus tai kesäloman pituus, aika koulun ja jatkon välissä 

valmistumisen jälkeen…) 

 älä kirjoita käsikirjoitukseen pitkää tekstiä jota on vaikea lukea puhelimessa vaan lyhyitä lauseita mielellään 

yksi tai kaksi sanaa, esim: 

o Erkki Esimerkki 

o TOP-harjoittelusta 

o 2 vuoden opiskelija 

o top 2 paikkaa, Sähkö-Saku Oy ja Kipinä-Kimmo Oy. sisäjohtoasennuksia ja kaapelinvetoa 

o heti – 20.9 asti… 

Aina on hyvä myös miettiä mitä vastapuoli mahdollisesti kysyy ja suunnitella hommaa sen mukaan, eli käy hommaa 

mielessä läpi ennen soittoa tai haastattelua niin tulokset ovat paremmat 

Mahdollisia kysymyksiä: 

 miksi haet meille töihin 

 miksi meidän pitäisi valita juuri sinut 

 mitä olet tehnyt aikaisemmin 

 onko jonkinlainen ”erikoinen työ” (kuuma,kylmä, korkealla työskentely…) ongelma 

 minkä verran sinulla on kokemusta sähköalalta 

 oletko asiakaspalvelija 

 onko sinulla ajokorttia 

 mitä mieltä olet yrityksen imagosta 

 mikä motivoi sinua 

 tulevaisuuden suunnitelmasi 

 Pääsääntöisesti kysymykset ovat sellaisia mihin ei pysty vastaamaan kyllä tai ei 
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Muistakaa myös miettiä omia kysymyksiä yrityksen edustajalle. Tämä antaa positiivisen kuvan hakijasta ja 

työnantajalle jää kuva, että tämä kaveri on tosissaan hakemassa työtä. 

 Onko teillä useita työmaita tai projekteja menossa 

 onko teillä jo suunnitelmia/projekteja tuleville vuosille 

 miltä tulevaisuus näyttää 

 minkälaisia työhommia teillä on tarjota minulle (tällä voitte kartoittaa hieman enemmän ja tarkemmin mitä 

kaikkea yritys tekee ja kiinnostaako se teitä) 

 minkälainen työilmapiiri yrityksessä vallitsee 

 Kysykää ja miettikää sellaisia kysymyksiä, että haette selkeästi pitkäaikaista työsuhdetta ja kartoitatte mitä 

yrityksellä on tarjota teille tulevaisuuteen 

Sähköposti tai sähköinen hakemus netissä 
Kun lähetät hakemusta sähköpostilla: 

 Hei! (aloita viesti tervehdyksellä) 

 Olen Keijo Kipinä ammattiopiston sähköalan toisen vuoden opiskelija. (esittely) 

 Otin teihin yhteyttä työpaika, harjoittelupaikan, TOP-paikan, ym johdosta… (kerro miksi otat yhteyttä) 

 Minulla on kokemusta sähköalalta TOP-harjoitteluista, kesätöistä ym… (kerro kokemuksesi alalta) 

 Olen kiinnostunut yrityksenne tarjoamasta työpaikasta (jos paikka on jossain haussa) 

tai Lähestyn teitä, koska etsin itselleni työharjoittelupaikkaa (jos paikkaa ei ole avoimessa haussa) ja uskoisin, 

että teillä on tarjota minulle hyvä ympäristö työssäoppimiseen… 

Loppuun omat yhteystiedot ja kiitos: 

Ystävällisin terveisin (tai jotain vastaavaa) 

Keijo Kipinä 

Viitaniementie 1 

40700 Jyväskylä 

keijo.kipinä@sähköposti.fi 

0951234567 
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CV 
Tehkää CV mikä on helppo päivittää ja lähettää työnantajalle. Samalla teillä pysyy homma hanskassa mitä olette 

tehneet. Tarkistakaa oikeinkirjoitus!!! CV on oman näköinen, mutta se on tiivistelmä omasta työkokemuksesta ja 

siitä mitä osaat. Muistakaa pitää CV yksinkertaisena, että se on helppo ja nopea lukea!!! Tässä kolme esimerkkiä. 

  

 


