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Mitä tarvitaan onnistuneeseen 
työnhakuun?



• Asenne työntekoon: auta opiskelijaa saamaan myönteisiä 
kokemuksia työn tekemisestä ja työelämästä, kannusta ja huomaa 
onnistumiset

• Alan työelämään tutustuminen: auta hankkimaan tietoa ja 
kokemusta erilaisista työpaikoista, -tehtävistä ja 
uramahdollisuuksista sekä alan tulevaisuudennäkymistä

• Työelämän pelisäännöt: tutustuta alan työ- ja/tai 
virkaehtosopimuksiin, työsopimuksen tekemiseen, työntekijän 
vastuisiin ja velvollisuuksiin sekä esim. työturvallisuuteen. Muista 
yhteistyö ammattiliittojen kanssa!

• Työnhakutaidot: opeta tekemään hyvä CV, työhakemus, 
ammatillista osaamista kuvaava portfolio tai muu esittely. Opeta 
hyödyntämään digitaalisia alustoja. Auta valmistautumaan 
työhaastatteluihin ja työnantajien kontaktoimiseen. Kannusta 
hakemaan töitä jo opintojen aikana! Varmista työnhakutaidot 
valmistumisvaiheessa

Muutakin kuin työnhakutaitoja! (1)



Muutakin kuin työnhakutaitoja (2)

• Työelämässä oppimisen paikkojen hakeminen: neuvo 
ensimmäistä kertaa työelämään lähteviä, auta 
löytämään sopiva koulutussopimuspaikka, anna 
vastuuta, mutta tue tarvittaessa

• Opiskelijan itsetuntemuksen tukeminen: auta häntä 
hahmottamaan omia vahvuuksiaan, tavoitteitaan, 
kiinnostuksen kohteitaan ja tuen tarpeitaan. Opeta 
kertomaan omasta osaamisestaan 
työnhakutilanteessa

• Verkostojen rakentaminen: auta ja kannusta 
opiskelijaa rakentamaan itselleen ammatillista 
verkostoa (esim. työpaikkaohjaajat, toiset opiskelijat, 
alumnit, alan yrittäjät) ja hyödyntämään sitä uralla



Miten työelämään pääsyä voi tukea?



Työnhakutaitojen harjoittelu

• Työnhakutaidot mukana opetuksessa?

• Uraohjaajan työkalupakista löydät materiaalia!

• Työpaikkojen etsiminen: mistä löytyy ilmoituksia, miten niitä 
luetaan, mikä on avoin hakemus, mitä ovat piilotyöpaikat ja 
miten niitä voi löytää?

• Omasta osaamisesta kertominen: miten tehdään CV, 
työhakemus, hissipuhe, portfolio tai Tiitus-profiili?

• Miten otetaan yhteyttä työnantajaan? Puhelut, sähköpostit, 
käynnit – miten valmistaudun, käyttäydyn ja puhun?

• Työhaastatteluun valmistautuminen: mitä mukaan, mitä 
kannattaa tehdä etukäteen, mitä haastattelussa tapahtuu, mitä 
sen jälkeen?

https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1624


Ota Tiitus-työnhakupalvelu käyttöön

• Salpauksen opiskelijoille ja työnantajille ilmainen palvelu

• Opiskelijat lataavat Tiitus –sovelluksen ja liittyvät Salpaus-Duuni 
–toimialueeseen

• Opiskelija luo Tiitukseen osaamisprofiilin. Sovellus etsii 
tekoälyn avulla sopivia paikkoja avoimista ilmoituksista

• Tiitukseen tulevat TE-toimiston avoimet työpaikat sekä suoraan 
Salpauksen opiskelijoille kohdistettuja ilmoituksia työelämän 
kumppaneiltamme



Mistä löydät ohjeita Tiituksen 
käyttöön?

• Santrassa on hyvät ohjeet opettajalle 

• + linkit opiskelijan ja työelämän ohjeisiin/materiaaleihin
• https://phkk365.sharepoint.com/sites/intra/opetusjaohjaus/jarjestelmat/salpaus-

duuni-tiitus/
• Santra→ Opetus ja ohjaus → Salpaus-Duuni (Tiitus)
• Näin kutsun työnantajan käyttämään Tiitusta
• Video-ohje opiskelijoille Tiitus-profiilin tekemisestä

• Voit tutustua myös osoitteessa www.tiitus.fi

• Opiskelijan info www.salpaus.fi → sähköiset palvelut → opiskelija → Salpaus-Duuni (Tiitus)

• Ohje Tiituksesta ja Salpaus-Duunista työelämälle: www.salpaus.fi → osaavia opiskelijoita 
yritykseesi → yritysasiakas

https://phkk365.sharepoint.com/sites/intra/opetusjaohjaus/jarjestelmat/salpaus-duuni-tiitus/
https://phkk365.sharepoint.com/sites/intra/opetusjaohjaus/jarjestelmat/salpaus-duuni-tiitus/salpausduunidokumenttikirjasto/tiitus-kutsulinkin-lahettaminen.pdf
https://web.microsoftstream.com/video/a1c946a2-524e-4cdf-8fbf-dfac8d65e98a?referrer=https:%2F%2Felsasalpaus.mmg.fi%2Fmod%2Fpage%2Fview.php%3Fid%3D121741&inpopup=1
http://www.tiitus.fi/
https://www.salpaus.fi/opiskelija/sahkoiset-palvelut/salpaus-duuni-tiitus/
https://www.salpaus.fi/yritysasiakas/rekrytoi-uusia-tekijoita/nain-rekrytoit-opiskelijan/


Ohjaamo ja Vauhdittamo apuna 
työnhakutaidoissa!

• Kannattaa tykätä Ohjaamon  ja Vauhdittamon FB- ja Instagram –
profiileista – myös opiskelijoiden

• Opettaja voi tilata myös uutiskirjeen!

• Ohjaamolla (Kirkkokatu 21 E) esim. 

• työhönvalmentajan, koulutusneuvonnan tai TE-toimiston asiantuntijan 
palvelut

• CV-ohjaamo, työnhakudemoja, työnhaun teemawebinaareja, 
henkilökohtaista ohjausta ym.

• Alle 30 v asiakkaille

• Vauhdittamolla (9.9.2020 alkaen Trion 2. krs, Palvelutorin vieressä) 

• yhden luukun periaatteella 

• tukea esim. työnhakuun ym. urasuunnitteluun

• lahtelaisille yli 30 v (kevyttä neuvontaa muillekin)

http://ohjaamolahti.fi/
http://www.vauhdittamolahti.fi/


Rekrytointitapahtumat

• Hyödynnä Salpauksen yhteisiä
tapahtumia (osallistu opiskelijoiden 
kanssa). Seuraa Santran tapahtumia ja 
muuta ilmoittelua!

• Tarvittaisiinko teidän alalle oma
tapahtuma? Voisitko olla apuna
järjestämisessä?

• Muista myös muiden järjestämät
tapahtumat, esim. Ohjaamon
Tiistairekryt, DuuniExpo + pienemmät
tapahtumat

http://ohjaamolahti.fi/rekrytointitilaisuudet/
https://www.duuniexpo.eu/fi/


Verkoston rakentaminen
• Miten opiskelijat tutustuisivat oman alan 

työnantajiin, vanhempiin opiskelijoihin, jo 
valmistuneisiin, muihin uralla hyödyllisiin 
henkilöihin?

• Ketkä omaan verkostoosi kuuluvat voisivat olla 
hyödyksi opiskelijalle?

• Miten verkostoa rakennetaan ja pidetään yllä? 
Esim. some, messuilla käyminen, yritysvierailut, 
työelämässä oppimisen jaksot,..

• Tärkeää etenkin niille, joilla ei juuri ole omaa 
verkostoa!



Materiaalia työelämään ohjaamisesta

• Uraohjaajan työkalupakissa (kohta 
“Työelämään ohjaaminen) on paljon 
materiaalia. Tutustu!

• Opiskelu- ja urasuunniteluvalmiudet
–Elsa-kurssilla on opiskelijalle ohjeita
työnhakuun

https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1624
https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1244&section=5


Mitä seuraavista teidän alallanne on 
käytössä?

6. Käymme vierailuilla alan työpaikoilla

7. HOKS-keskusteluissa jutellaan siitä, 
millainen työ ja mitkä työpaikat voisivat 
sopia opiskelijalle

8. Valmistuville kerrotaan, mistä työnhakuun 
saa apua 

9. Opiskelijat oppivat esittelemään 
osaamistaan (esim. portfolio, hissipuhe)

10. Mitä muuta?

1. Työn hakemista harjoitellaan opintojen 
aikana (esim. työhakemuksen tekeminen, 
työpaikalle soittaminen)

2. Tiitus-työnhakusovellus on käytössä

3. Netissä koulutusalaesittelyssä on tietoa 
alan työelämästä/uramahdollisuuksista

4. Meillä on tilaisuuksia, joissa työnantajat ja 
opiskelijat tapaavat toisiaan (esim. 
rekrytapahtumat)

5. Meiltä valmistuneet käyvät kertomassa 
omista poluistaan (uratarinat)
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