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1.4 Näin soitat työpaikkaan

Voit soittaa työpaikkaan ja pyytää tietoja työstä.
Tiedoista on apua, kun teet työhakemuksen.
Lisäksi työnantaja muistaa sinut.

Näin valmistaudut puhelinkeskusteluun
1. Lue työpaikkailmoitus huolellisesti.
2. Alleviivaa seuraavat tärkeät asiat:
• Kenelle soitat?
• Milloin voit soittaa?
• Millaista työtä ilmoituksessa haetaan?
• Mitä sinun täytyy osata?
• Millainen koulutus sinulla täytyy olla?
3. Ota esille CV, kalenteri, kynä ja paperia.
4. Kirjoita valmiiksi paperille tietoja itsestäsi.
• Mitä töitä olet tehnyt aikaisemmin?
• Mitä olet opiskellut?
• Mitä olet harrastanut?
• Millainen ihminen olet?
• Miksi haet juuri tätä työtä?
5. Kirjoita, mitä haluat kysyä työnantajalta.
6. Ota valmiiksi esille kalenteri,

johon olet merkinnyt sovitut menosi.

Puhelu
1. Soita paikasta, jossa ei ole meteliä,

esimerkiksi sulje radio. 
2. Kerro aluksi, kuka olet.
3. Varmista, että puhut oikean henkilön kanssa. 

Jos hän ei ole paikalla, kysy, milloin voit
soittaa uudelleen.

4. Kerro, mistä sait tiedon työpaikasta.
5. Kuuntele tarkasti, mitä työnantaja sanoo.

Jos et ymmärrä, pyydä, että hän toistaa asian:   
”Anteeksi, voisitteko toistaa?”

6. Vastaa kysymyksiin kohteliaasti ja reippaasti.
7. Mieti, mitä kerrot itsestäsi ja osaamisestasi.
8. Kysy jotain työstä.
9. Jos sovitte haastattelusta,

sano ääneen aika ja paikka.
Merkitse ne heti kalenteriisi.

HARJOITUS 1: On hyvä harjoitella puhumaan 

selkeästi ja rauhallisesti. Voit harjoitella toistamalla 

seuraavia lauseita.

Lauri löysi ruplan rahan jyrkän penkereen alta.

Käki istui keskellä keskioksaa.

Appilan pappilan apupapin paksuposkipiski 
pisti poskeensa paksun papupurkin.

Mustan kissan paksut posket.

Presidenttipari pariloi Floridan 
kolesterolitonta broileria.

Ärrän kierrän orren ympäri, ässän pistän            
taskuuni. 
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Lähde: Jyvässeudun 4H-yhdistys, Puhelinkes-

kustelucaset & Puhelinkeskusteluohjeet

Esimerkki työnantajan ja työntekijän välisestä keskustelusta

”Mansikanmyyjät Oy, 

  Jouko Jokinen.”

”Kiva kuulla. Onko sinulla myyntialan 

  kokemusta tai koulutusta alalta?”
”Viime kesänä olin kesätöissä kioskilla. 

  Minulla ei ole vielä myyntikoulutusta. 

  Olen lukion toisella luokalla.”
”Miksi olet kiinnostunut juuri meidän 

työpaikastamme?”
”Tykkään tehdä asiakaspalvelutyötä ja

   yrityksenne työpaikkana kiinnostaa

  minua, koska se on alueella tunnettu yritys.”
”Kuulostaa hyvältä. Voisimme 

sopia haastatteluajan. Sopiiko sinulle 

keskiviikkona klo 10 täällä meidän 

toimistossamme toisessa kerroksessa?”
”Sopii hyvin. 

Nähdään siis keskiviikkona klo 10 

teidän toimistollanne. 

Kiitos ja hei!”
”Nähdään, hei!”

TYÖNANTAJA TYÖNHAKIJA

HARJOITUS 2:
Viherrakennus Oy hakee kesätyöntekijöitä.

Vieressä on heidän ilmoituksensa.

Harjoittele parin kanssa, mitä sanot puhelimessa.

Toinen on työnantaja ja toinen työnhakija.

Vaihtakaa osia keskustelun jälkeen.

Viherrakennus Oy etsii reippaita

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
puutarhanhoitotehtäviin kesä- ja heinäkuun 
ajalle. Edellytämme vähintään 16 vuoden ikää, 
hyvää fyysistä kuntoa ja kiinnostusta ulkona 
työskentelyyn. 

Soita Kimmolle puh. (000) 123 4567

”Päivää, olen 

  Klaara Manner.”
”Päivää.”

”Löysin nettisivuilta työpaikkailmoituksenne.

Avoinna oleva mansikanmyyjän työtehtävä             

kiinnostaa minua.”
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1.10 Työelämän sääntöjä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kaikilla työntekijöillä on oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisää tietoja saat esimerkiksi SAK:n nettisivuilta.

TYÖNTEKIJÄLLÄ ON OIKEUS

• saada palkka, jonka työehtosopimus 

tai virkaehtosopimus määrää

• kuulua ammattijärjestöön

• saada turvallinen työympäristö.

TYÖNTEKIJÄLLÄ ON VELVOLLISUUS

• tehdä työnsä huolellisesti

• noudattaa ohjeita, jotka työnjohto 

antaa

• säilyttää liike- ja ammattisalaisuudet

• toimia aina työnantajan edun 

mukaan.

TYÖNANTAJALLA ON OIKEUS

• ottaa henkilö työhön

• johtaa työtä

• irtisanoa ja purkaa työsopimus.

TYÖNANTAJALLA ON

VELVOLLISUUS

• kohdella kaikkia työntekijöitä 

tasapuolisesti

• huolehtia työturvallisuudesta

• tehdä kirjallinen työsopimus

• edistää hyvää työilmapiiriä

• auttaa työntekijää niin,

että hän voi tehdä työnsä hyvin

ja oppia uusia asioita ammatistaan.
Lähde: www.sak.fi

Ryhmätyö: Nuori tulee ensimmäisen kerran työhön. 

Kirjoittakaa kymmenen tärkeintä asiaa, joita työnantaja haluaa häneltä.

Oikeudet ja velvollisuudet lyhyesti
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2. Työnantajan näkökulma

2.1  Mitä työnantaja odottaa                                                                                                                                          
        uudelta työntekijältä?
Henkilökohtaisia ominaisuuksia

• itseluottamus
• aktiivisuus
• kyky tehdä töitä itsenäisesti
• halu oppia uutta
• tulee toimeen toisten kanssa
• osaa tehdä töitä ryhmässä
• osallistuu yhteisiin tilaisuuksiin

Muita taitoja

• mukautuu erilaisiin tilanteisiin
• osaa ammattinsa
• tietotekniikan taidot
• sitoutuu työhönsä
• noudattaa työaikoja

Työnantajat etsivät hyvää tyyppiä.
Tärkeintä on, että olet innostunut ja kiinnostunut 
työstä.

2.2 Työnantajan vierailu

Kuuntele tarkasti, mitä työnantaja sanoo. Kirjoita tärkeimmät asiat muistiin.

                  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oliko työnantajan puheessa samoja asioita, joita kirjoititte ylös tehtävässä sivulla 18. Mitä ne olivat? 

                  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Suomen 4H-liitto

Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki

4HSuomi4HSuomi 4HSuomi 4HSuomi

4h.fi

4H on olemassa lapsia ja nuoria 
varten. Teemme työtä, jotta jokainen 

suomalainen lapsi tai nuori löytää 
omat vahvuutensa ja kiinnostuksen 

kohteensa, saa onnistumisen kokemuksia 
ja mahdollisuuden kasvaa täyteen 

potentiaaliinsa: kestävään elämäntapaan, 
aktiiviseen työhön ja yrittäjyyteen. 

Jokainen lapsi ja nuori on arvokas.




