
TYÖHAASTATTELU
SUUNNITELMA, CHECKLIST JA YLEISIMMÄT 
KYSYMYKSET

VIISI ASIAA JOTKA 
HALUAN SAADA KERROTTUA 

PAIKAN JA 
HAASTATTELIJOIDEN 
NIMET 

MITÄ HALUAN KYSYÄ? CHECKLIST

Haluan saada kerrottua... 

Haastattelijoiden nimet 

Mitä itse haluan kysyä? 

Viisi klassikkokysymystä 

Viisi parasta kysymystä 

Miten kerron motivaation? 

Paikan tiedot, arvot, visio 

Lue läpi oma hakemus 

Työtodistukset mukaan? 

Miten pääsen paikalle? 

Valitse asu paikan tyyliin 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(Koska usein pääpointit unohtuvat jos 
haastattelu onkin lyhyt ja "helppo") 

(Kysy jos et tiedä!) 
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Missä näet itsesi 
viiden vuoden 
päästä?

Miksi jätät nykyisen 
työsi/ viimeinen 
työsuhteesi päättyi?

Millaisia heikkouksia 
sinulla on?

Mitä tiedät meistä?

Valmistele max. 2 
minuutin tarina, 
joka ei ole 
elämäntarinasi 
Miten olet 
hankkinut tähän 
tehtävään 
tarvittavan 
osaamisen, miksi 
tarinasi johtaa juuri 
tähän työpaikkaan?
Erotut tällä, koska 
suurin osa ei 
valmistaudu 
kunnolla: "kyllähän 
minä itsestäni 
osaan kertoa"

Kerro miten tämä 
työpaikka auttaa 
sinua siihen 
suuntaan
Kerro että olet 
kiinnostunut heistä 
pitkällä tähtäimellä
On täysin ok jos et 
tiedä vielä 
tarkalleen missä 
tehtävässä haluaisit 
olla, voit kertoa 
suuntaviivoja siitä 
mikä on sinulle 
tärkeää ja millaisia 
tavoitteita sinulla 
on

Kaikki hakijat 
osaavat kertoa 
työpaikan 
perustiedot, 
muutama ehkä 
myös sen 
tunnuslukuja tai 
projekteja
Ole edellä muita: 
kerro organisaation 
arvoista ja 
strategiasta
Kerro miksi haluat 
edistää juuri näitä 
asioita

Pidä vastaus lyhye- 
nä ja positiivisena
Vaihdat työpaikkaa: 
kerro missä haluat 
kehittyä
Työsuhde päättynyt 
jo aiemmin: kerro 
rehellisesti jos 
syynä olivat esim. 
yt-neuvottelut
Jos työpaikalla 
oli/on ristiriitoja, 
niitä ei kannata 
avata mutta voit 
sanoa että et pääse
kehittymään kuten 
haluaisit

Kerro jostakin 
asiasta joka ei tule 
luonnostaan mutta 
jota kehität 
tietoisesti
Esim. isolle joukolle 
puhuminen, 
vastuun jakaminen, 
onnistumisten 
huomaaminen
"Olen 
perfektionisti" on 
huono vastaus! 
Vastauksen tulee 
olla todellinen 
heikkous, mutta 
kehityskelpoinen

Huom! Katso 
myös oudot 

kysymykset: ku 
mous.com/blog/ 

531107/outo- 
kysymys
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Kerro jokin tilanne 
jossa kaikki ei 
mennyt niinkuin 
piti ja miten hoidit 
sen
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Miksi sinut pitäisi 
valita tähän 
tehtävään?

Kerro jokin tilanne 
jossa olet ottanut 
johtajuutta

Mitä teet työajan 
ulkopuolella?

Mikä on suurin 
saavutuksesi?

Tähän kannattaa 
miettiä etukäteen 
esimerkki, joka 
kuvaa kykyäsi 
toimia paineen alla 
ja oppia virheistä
Jos esimerkkiin 
sisältyy myös vas- 
tuun ottamista ja 
muiden johtamista, 
aina vaan parempi
Jos sinulla ei ole 
paljon 
työkokemusta, ota 
esimerkki muualta

Vaikea kysymys 
yllättäen, mutta 
mahdollisuus sille 
joka on varautunut!
Kerro millaisia 
asioita haluaisit 
saada aikaan 
vaikkapa 
ensimmäisen 
vuoden aikana
Kerro 2-3 ydinosaa- 
misaluettasi 
esimerkein
Kerro vielä lyhyesti 
miten motivoitunut 
olet

Jos valmistaudut 
kysymykseen, 
pääset kertomaan 
saavutuksen niin 
että se linkittyy 
hakemaasi 
tehtävään
Vaikka se ei liittyisi 
työhön (esim. 
urheilumitali), voit 
kertoa että se on 
suurin saavutuksesi 
koska se ilmentää 
jotakin oleellista 
puolta sinussa josta 
on hyötyä tässä 
tehtävässä 

Jos olet jo 
esihenkilö, kerro
jostain erityisen 
haastavasta 
johtamistilanteesta
Jos sinulla ei ole 
varsinaista johta- 
miskokemusta, 
kerro tilanteesta 
jossa otit 
johtajuuden koska 
asia piti saada 
hoidettua
Esimerkki voi olla 
myös 
harrastuksista,
luottamustoimista

Tämä on haastava 
kysymys jos se 
tulee yllättäen
Monet pelkäävät 
kertoa liian innok- 
kaasti vapaa-ajasta, 
ettei välity kuva että 
se on tärkeämpää 
kuin työ
Erottaudu: kerro 
miten palaudut, ja 
kerro että se on 
tärkeää koska se 
auttaaa keskitty- 
mään töihin työ- 
aikana
Harrastukset, 
liikunta, järjestöt...
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