
                                                                   

 

 

300 tietä piilotyöpaikkaan 

 
 
 

 

 
 
 

 
Piilotyöpaikkoja on, tässä todistusaineistoa! 

 
Keräsimme vuoden 2017 aikana 300 onnistumistarinaa asiakkailtamme Montevistassa. 
Osan tarinoista saimme asiakaskyselystämme some-kanavissamme. 
Valmennettavamme kertoivat, miten ovat todellisuudessa saaneet nykyiset ja aiemmat 
työpaikkansa piilotyömarkkinoilta. 
 
Kaikista avoimista paikoista kun noin 70-80% on siellä piilossa, tarpeina työnantajilla. 
Rohkaisemme sinua tutustumaan ensin itseesi: Mitä todella haluat? Sitten kokeilemaan 
erilaisia keinoja ja työkaluja, joita löydät mm. Montevistan Youtube-kanavalta Riikka 
Pajusen videolta "Miten piilotyöpaikkoja löydetään, luodaan ja lähestytään?" Toivomme 
sinulle sinnikkyyttä, positiivista energiaa ja uskoa omiin unelmiisi. 

 

Onnellinen työelämä on jokaiselle mahdollinen. 
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Ystävien tai perheen kautta  
 
 

1. Kavereiden kautta olen joskus saanut puhelinnumeroita, joihin soittamalla olen saanut töitä esim. 
rakennusalalla. 

 
2. Kerroin ystäville olevani vailla työtä. Ystävä otti yhteyttä minuun kun yrityksessään tuli avoin 

työpaikka vapaaksi mihin sanoi minun sopivan. 
 

3. Sukulaisen kautta. 
 

4. Harjoittelupaikan olen aikoinaan saanut ystävyyssuhteiden kautta. 
 

 
5. Kaikki nuoruuden kesätyöpaikkani olivat piilotyöpaikkoja, joihin pääsin sukulaisteni kautta 

kysymällä heiltä suoraan olisiko heillä tarjota minulle jotain. 
 

6. Sukulaisen kautta – setäni tarjosi kesätyötä suoraan minulle. 
 

7. Kaveri vihjasi.  
 

8. Sain piilotyöpaikan opintokaverini kautta, joka työskenteli eräässä yhdistyksessä jossa tarvittiin 
lisää työntekijöitä. Näin sain osa-aikatyön opintojen ohella. 

 
 

9. Työ löytyi kaverin vinkistä. 
 

10. Ystäväni kertoi, että hänen entisessä työpaikassaan oltiin hyvää työntekijää vailla. Otin yhteyttä 
työnantajaan, sovimme haastattelun, ja kävikin niin, että työsopimus allekirjoitettiin heti ja pääsin 
suoraan ensimmäiseen työvuorooni. 

 
11. Olen työllistynyt omien verkostojen kautta: Ystävä kertoi, että yhdistykseen, jossa hän oli 

mukana, haettiin työntekijää.  
 

12. Opiskelukaveri tiesi, että etsin paikkaa, jonne tehdä gradu. Hän vinkkasi tutkimuslaitoksesta, 
jossa oli töissä, että sinne otetaan graduntekijöitä ja kertoi minusta työpaikallaan. Pääsin 
esittelemään graduhanketta ja pääsi tutkimustiimiin mukaan. Jäin sinne tutkijaksi kun valmistuin. 

 
13. Kaverini ovat pyytäneet minua omiin projekteihinsa töihin. 

 
14. Ystävä vinkkasi joutuessaan itse kieltäytymään ko. paikasta. 

 
15. Sukulainen kutsui yritykseensä töihin. 

 
16. Ystävä, joka tiesi tilanteeni, pyysi töihin. 
 

17. Opiskelukaveri suositteli minua yrittäjäkollegalleen. 
 

18. Sain työpaikan kaverin kautta, kun hänen vanhempansa olivat kyseisessä paikassa töissä ja 
kyselivät apukäsiä, eikä kaverini ollut kiinnostunut.  
 

19. Puhuin ystäväni kanssa tarvitsevani töitä ja heillä oli tarve työntekijälle. 
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20. Äidin/isän työpaikalta työ. 
 
 

Kerroin omassa verkostossani tapahtuneesta osastomme 
lakkautuksesta ja tarpeestani löytää työtä. Ystävä välitti 
tiedon eteenpäin omassa verkostossaan ja minulle tarjottiin 
projektipäällikkyyttä kansallisessa projektissa. 
 

 
 

21. Yhden työpaikan sain niin että ystäväni rekrytoi minut.  
 

22. Äidin suosittelemana määräaikaiseksi päiväkotiin.  
 

23. Sisko vinkkasi laittamaan entiselle työnantajalleen avoimen hakemuksen. 
 

24. Parilta ystävältä sain hyvissä ajoin infoa, että heidän työpaikassaan jää henkilö eläkkeelle. 
Kolme vuotta säännöllisesti pommitin johtajaa sähköpostitse, puhelimitse, sekä lähetin cv:n. 
Ystävät myös suosittelivat minua, koska sain paikan.  

 

25. Ystäväni kertoi, että heidän yrityksessään etsitään henkilöä, joka sopisi täysin profiiliini. 
 

26. Henkilökohtaiseksi avustajaksi ystävälle. 
 
 

27. Opiskeluaikana kaverini kertoi, että hänen työpaikkaansa etsittiin jouluapulaisia. Lähetin sinne 
hakemukseni, pääsin haastatteluun ja sain paikan. 

 
28. Sain työpaikan pienestä museosta, kun puhuin kaverilleni että olin vielä ilman kesätyötä. Hän 

kertoi olevansa kyseisen pikkumuseon museonhoitaja ja sanoi että voin päästä kyseiseen 
paikkaan kesätöihin. 

 
29. Muutin toiselle paikkakunnalle ja siskoni vinkkasi minusta pomolleen. Pääsin tällä tavoin 

haastatteluun ja sain työpaikan jossa olin seuraavat 11 vuotta.  
 

30. Kerroin omassa verkostossani tapahtuneesta osastomme lakkautuksesta ja tarpeestani löytää 
työtä. Ystävä välitti tiedon eteenpäin omassa verkostossaan ja minulle tarjottiin 
projektipäällikkyyttä kansallisessa projektissa. 

 
31. Nuorempana sain kesätöitä perhetutun firmassa. Tiedustelin suoraan tarvitsisiko kesätyöapua ja 

töitä löytyi. 
 

32. Siskoni oli esimies ja yksi hänen alaisistaan lähti vuorotteluvapaalle. Hän tarvitsi sijaisen 
puoleksi vuodeksi ja palkkasi minut. 

 
33. Olin päättänyt vaihtaa uraa ja puhuin asiasta paljon ystävilleni. Sitten eräänä päivänä yksi 

ystäväni soitti ja kertoi kuulleensa, että heidän firmaan haetaan erääseen rooliin työntekijää. Se 
ei ollut avoimessa haussa, vaan tavoitteena oli löytää henkilö niin sanotusti omien työntekijöiden 
referenssien joukosta. Soitin heti yrityksen toimitusjohtajalle ja noin kolmen viikon päästä siitä 
allekirjoitin työsopimuksen heidän kanssaan. 

 
34. Kaveri kysyi minua töihin. Hänen suosittelulla pääsin haastatteluun. Luontevalla olemuksella sain 

vakuutettua. 
 

35. Olen löytänyt pari piilotyöpaikkaa kaveriverkostoni kautta. 
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36. Ystäväni lopetti iltasiivoustyönsä ja kysyi haluaisinko "periä työn", eli perin työpaikan ystävältäni, 
ei haastatteluja, pelkkä verokortti ja pankkitilinumero. 

 
37. Olen kertonut kaikille avoimesti etsiväni työtä. Olen saanut kaikki työpaikkani ystävän tai 

sukulaisen suosittelemana. Yksikään paikoista ei ole ollut julkisessa haussa, enkä ole koskaan 
joutunut käymään läpi pitkää rekrytointiprosessia. 

 
38. Ystävä vinkkasi nykyisestä työpaikastani. Se oli auki sisäisessä haussa, mutta lähetin silti 

hakemuksen. Koska talon sisältä ei löytynyt ketään, minut kutsuttiin haastatteluun ja sain paikan. 
 
 

 
 
 
 

39. Kaveri soitti, että yritykseen oltiin perustamassa uutta myyntitiimiä. Soitin ao. johtajalle ja sain 
paikan. 
 

40. Entiset opiskelukaverit vihjasivat. 
 

41. Olen saanut tietää eräästä työpaikasta ystäväni kautta, sillä hänen äitinsä oli palkkaamassa 
kiireapua. 

 

42. Tämä oli opiskeluajan työ, ystäväni perheenjäsen auttoi saamaan paikan. 
 

43. Kaverini oli työssäoppimassa ja soitin samaan paikkaan. Esittelin itseni kaverini kautta ja pääsin 
kesäksi töihin.  

 
 
 

Työkavereiden/ -kontaktien kautta 
 

 
44. Kaksi viimeistä työpaikkaa ulkomailla löytyivät entisen kollegan kautta ja toinen suomalaisten 

tiedotuskanavan kautta. 
 

45. Soitin aiemmalle työnantajalleni ja se oli siinä, ilman työhaastattelua, seuraavana päivä alkoi 
työt. 

 
46. Vanhat työkaverit soittivat ja houkuttelivat uuteen työpaikkaansa töihin. 
 

47. Eräs entisistä esimiehistäni pyysi minua töihin nykyiseen työpaikkaansa. Paikan piti olla noin 
vuoden määräaikaisuus järjestelmäprojektin vuoksi, mutta sattumien kauppana minut 
vakinaistettiin. 

 

48. Olin tulevan esimieheni pitämällä kurssilla ja aloimme keskustella tilanteestani. 
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49. Työpaikassa oli tuttuja, jotka soitti ja kertoi aukeavasta sijaisuudesta. Irtisanouduin vakityöstäni 
ja hyppäsin rohkeasti uuteen maailmaan :)  

 

50. Tuttu ihminen eräästä aiemmasta työpaikasta oli perustanut yrityksen ja halusi palkata minut 
sinne. 

 

 
51. Entinen työnantajani vinkkasi minulle heidän yrityksessään olevasta avoimesta paikasta. 

 
52. Työtoverini suositteli minua yritykseen, jossa hän itse oli töissä. Tuossa vaiheessa minulla oli 

vielä edellinen työni, josta sitten irtisanouduin, kun sain tuon pestin uudessa firmassa. 
 

53. Edeltäjäni työpaikassani opiskeli samaa alaa kuin minä. Kun hän oli jäämässä pois työstään, 
hänen esimiehensä lähestyi erästä yliopisto-opettajaamme, joka tiesi minut tunnolliseksi ja 
osaavaksi opettamallaan alalla. Hän välitti esimiehen viestin muutamalle opiskelijalle. Lähetin 
hakemuksen, soitin perään, pääsin haastatteluun ja sain paikan. 

 
54. Edellisen työnantajan suosittelun kautta. 

 
55. Aikaisempi työkaveri soitti ja tarjosi työtä uudessa yrityksessään. Suostuin lähtemään 

vakituisesta työstäni isossa firmassa, kun tarjottiin mielenkiintoinen tehtävä ja selkeästi 
korkeampi palkka ja vanhan edut. 

 
 

56. Minulle soitti henkilö, joka oli edeltäjäni seuraavassa työtehtävässä. Olin ollut työasioissa 
tekemisissä hänen kanssaan. 
 

57. Aiemmin ks. työnantajalla työskennellyt opiskelukaverini suositteli rekrytoimaan minut. 
 

58. Olin aiemmin työskennellyt eräässä työpaikassa, josta asiantuntija vaihtoi toiseen 
organisaatioon. Siirryin itsekin myöhemmin toiseen työpaikkaan, josta jäin työttömäksi 
myöhemmin. Otin yhteyttä tähän asiantuntijaan ja kerroin olevani nyt vapailla markkinoilla, jos 
kaipaa apuvoimia omaan työhönsä (olimme aiemmin tehneet tiivistä yhteistyötä). Ei aikaakaan, 
kun ao. henkilö soitti ja pyysi käymään organisaatiossaan. Pienen haastattelun jälkeen pääsin 
tähän organisaatioon ensin tuntityöläiseksi, ja muutaman kuukauden jälkeen minut 
vakinaistettiin. Tässä työpaikassa viihdyinkin sitten yli 20 vuotta, ja nyt on yt-neuvottelujen 
jälkeen aika taas etsiä uutta työpaikkaa. 

 
59. Otin yhteyttä työnantajaan, jolla olin aiemmin ollut töissä vastaavassa tehtävässä. Ensin lähetin 

hakemuksen heidän rekryjärjestelmästään. Kun en saanut vastausta, soitin firman 
puhelinvaihteeseen, josta sain sähköpostiosoitteen, jonne laitoin viestiä, mutta vieläkään ei 
kuulunut vastausta. Niimpä soitin yrityksen työntekijöille tarkoitettuun esimiesten 
päivystysnumeroon. Sitä kautta sain vasta asiani kuuluviin ja hetken päästä olikin jo sovittu 
työstä. Kyseessä oli kuitenkin vain huonosti palkattu, aliarvostettu osa-aikatyö ja kesäloman 
sijaisuus. Eli yrityksen työntekijän tarve oli arvattavissa, mutta työpaikkaa ei oltu ilmoitettu 
missään avoimeksi. 

 
60. Entisen kollegan kautta takaisin entiselle työnantajalle. 

 
61. Omien verkostojen / aiempien työsuhteiden kautta. Entinen työkaveri vinkkasi paikasta ja otin 

yhteyttä uuteen paikkaan (muistaakseni puhelinsoitolla). 
 

62. Olin lastenhoitajana, heidän naapurinsa oli palkkaajana isossa firmassa, lastenhoitotyönantajani 
puhui minut haastatteluun. 

 
63. Lukuun ottamatta edellistä työpaikkaani, jonka silloinen miesystäväni bongasi minulle lehdestä 

KAIKKI aiemmat työpaikkani ovat löytyneet siten, että olen alkuun "ajautunut" tekemään jotain, ja 
seuraava työpaikka on tullut minulle sitä kautta, että joku aiemmasta pestistäni minulle tuttu 
henkilö on suositellut minua uuteen tehtävään. Nykyinen osa-aikainen pesti (jonka toivon tavalla 
tai toisella tuovan työtä enemmänkin) löytyi niin, että tapasin leikkipuistossa naisen, joka pohti, 
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että olen tutun näköinen, ja mietti, tunnenko hänet työn kautta. Tässä yhteydessä tulin 
kertoneeksi työhistoriastani ja -tilanteestani. Kävi sittemmin ilmi, että olimmekin tavanneet 
aiemmin päiväkotiasioissa ja siinä keskustelleet muutamalla sanalla. Nainen kuitenkin kiinnostui 
osaamisestani kuultuaan, mitä kaikkea olen aiemmin tehnyt ja ehdotti, että ottaisin yhteyttä 
hänen työpaikalleen, jossa kaivataan aika ajoin sijaisia ja varamiehiä. Otin yhteyttä, kävin 
haastattelussa, annoin näytteen osaamisestani ja tulin valituksi tehtävään. Nyt teen satunnaisesti 
(mutta suht usein) ja osa-aikaisesti hommia, mutta etsin edelleen vakiduunia. 

 
64. Entinen työkaverini oli perustanut oman yrityksen ja se oli saman alan yritys missä itse sillä 

hetkellä työskentelin. Hän soitti minulle ja tarjosi töitä. Eli puskaradion kautta hän oli saanut 
tietää että yritys missä työskentelin silloin, oli lopettamassa. Saman alan firmat tietävät aika 
paljon mitä ko. markkinoilla tapahtuu. 

 
65. Sain piilotyöpaikan aikaisempien työkontaktien kautta. 

 
66. Edellinen esimies tarjosi työtä yrityksessä johon siirtyi. 

 
67. Olin mukana yhdessä projektissa (kuului opintoihin) opiskeluaikoina. Yhdeltä mukana olevista 

opettajista sain kuulla, että tarvitsevat tutkimusapulainen yhteen projektiin heidän osastolla. Otin 
puheeksi kiinnostukseni ja sain töitä. Tarkemmin en muista koska siitä on niin kauan. 

 
68. Olen löytänyt pari piilotyöpaikkaa verkostojen kautta eli olen saanut yhteydenoton edellisissä 

töissä tutuiksi tulleilta yhteistyökumppaneilta. 
 

69. Verkostojen kautta, otin yhteyttä suoraan esimieheen kertoen että olen kiinnostunut tulemaan 
heille töihin, koska olin kuullut muilta työntekijöiltä että heillä oli tarvetta lisätyöntekijöille. 

 
70. Työskentelin eräässä projektissa, jonka sidosryhmään kuuluva projekti kaipasi uutta tekijää. Kun 

määräaikaisuuteni ensimmäisessä projektissa loppui, soitin tähän toiseen projektiin ja sain työn. 
 
 

71. Minun otti yhteyttä entinen kollegani ensimmäisestä työpaikastani 1990 luvulla. Tämä kollega oli 
noin 6 vuotta sitten perustanut oman firman ja soitteli silloin tällöin minulle eri asioissa, 
enimmäkseen työasioissa kysyäkseen neuvoa. Sitten tässä 2 vuotta sitten hän kyseli uudestaan 
töihin ja päätin vaihtaa, sillä takanani oli 12 vuoden työrupeama samassa työpaikassa. Hain 
jotain uutta työelämään ja entinen kollegani lupasi ummet ja lammet, joten tartuin siihen. 

 
72. Entinen työnantajani soitti minulle. 

 
73. Kollegani vinkkasi tehtävästä ja projektin johtaja oli entinen opettajani, joka tunsi jo minut. 

Tehtävä oli saman yliopiston sisällä. 
 

74. Ollut yhteydessä entisiin kollegoihin, jotka ovat jo lähteneet talosta. 
  

 

75. Kuulin yhteistyökumppanin hakevan 
tuotepäällikköä ja kerroin olevani 
kiinnostunut. 

 
76. Kerroin muutamalle yhteistyökumppanille 

olevan valmis uusiin haasteisiin. Lähetin 
heille lyhyen cv:n. Muutaman viikon 
päästä sähköposti kilahti ja kysyivät 
olinko kiinnostunut. Uutta työtä ei vielä 
ole, mutta on "vaiheessa". 

 
77. Otin yhteyttä vanhaan työantajaan ja 

kerroin, että olen kiinnostunut ja 
käytettävissä. Pian avautui osaamiseeni 
sopiva sijaisuus, jossa aloitin. 
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78. Kerroin entiselle työkaverille, että etsin töitä, ja hän kertoi, että heille on tulossa mulle sopiva 
paikka auki. Kertoi musta esimiehelleen ja esimies pyysi lähettämään cv:n. Kävin haastattelussa 
ja sain työn. 

 
79. Tiesin, että kollegani oli löytänyt uuden työn. Pyysin hänet suosittelijaksi ja tein yritykseen 

avoimen hakemuksen suoraan hänen paikkaansa. 
 
 
 

Muun verkoston kautta 
 

 
80. Näin on käynyt urallani pari kertaa. Satuin sopivaan saumaan ottamaan yhteyttä oikeaan 

henkilöön (kerran vanha kurssikaveri, kerran uravalmentaja), joka tiesi avoimesta paikasta ja 
tunsi työnantajan, jolle minua suositteli. 

 
81. Kuulin verkostojen kautta paikasta, jota ei laitettu julkiseen hakuun. Sain paikan. Toimin nopeasti 

ja otin heti yhteyttä rekrytoivaan tahoon. 
 

 

82. Perhetuttuni kertoi sukujuhlissa heillä olevan osa-aikaisen tarvetta tiimissä, ja kannusti tulemaan 
käymään konttorillla. 

 

83. Sain tutultani vihjeen mahdollisesta työpaikasta hänen työnantajallaan ja soitin tälle. 
 

84. Olin yhteydessä oman verkostoni keskeisiin ihmisiin, sain kutsun haastatteluun ja sieltä avautui 
edellinen määräaikainen hanketyö. 

 

85. Olen saanut sattumalta kutsun täpötäyden ravintolan pöytäseurueeseen, jossa olen keskustellut 
omista opinnoista ja ajatuksista työelämään liittyen, sen kummemmin myymättä osaamistani. 
Lopulta minua pyydettiin ottamaan yhteyttä pk-yritykseen, jonka olemassa olosta en hetkeä 
ennen tiennyt yhtikäs mitään. 

 

86. Sain tuttavalta vinkin paikasta, josta voisi löytyä kesätyö/harjoittelupaikka (Olen siis onnistunut 
saamaan piilotyöpaikan kahdesti jo useampi vuosi sitten). Vinkin saatuani, otin rohkeasti yhteyttä 
työnantajaan puhelimitse, esittelin itseni ja sovin ajan tapaamiseen&haastatteluun. Sain paikan 
molemmilla kerrolla jo haastattelun päätteeksi. 
 

 

87. Yrityksessä työssä oleva tuttu otti yhteyttä ja kertoi piilotyöpaikasta, mihin voisin olla sopiva 
hakija. Lähetin cv:n ja portfolioni ja pääsin haastatteluun. Kävin pari kertaa haastattelussa ja sain 
työn. 

 

88. Lähes kaikki työpaikkani olen löytänyt siten, että sosiaalisesta verkostostani joku on ollut kys. 
työpaikassa töissä / aiemmin harjoittelussa ja tämän henkilön nimen oikeassa kohdassa 
mainitsemalla olen saanut omankin jalkani oven väliin.  

 

89. Kerroin kaverini tupareissa tutulleni aloittaneeni juuri pitkän opintovapaan, ja hän kertoi 
tarvitsevansa apua yrityksessään. Käytännössä hän melkein pakotti minut osa-aikatöihin, 
mahtava win-win tilanne :-) 

 

90. Etsiessäni työharjoittelupaikkaa soitin puolitutulle, joka työskenteli minua kiinnostavassa 
organisaatiossa ja joka siis oli aiemman tapaamisemme perusteella jo alusta vasti lupaillut 
minulle harjoittelupaikkaa tarvittaessa. Työharjottelun päätteeksi minut palkattiin vielä osa-
aikaiseksi työntekijäksi määräajaksi. 



8 
 

 
91. Olen ollut töissä kolmessa isossa globaalissa yrityksessä. Olen vaihtanut useasti työstä toiseen 

yritysten sisällä. Näistä työpaikoista olen saanut tietää verkostoni kautta ja/tai intranetista. 
Joskus olen mennyt suoraan kysymään olisiko minulle töitä, vaikka minulla ei ole ollut vihiä 
avoimista paikoista. 

 

92. Menin tapaamiseen, jossa oli vierailemassa henkilö, jonka kanssa keskusteltaessa kävi 
sattumalta ilmi,että heillä ei tällä hetkellä ole tekijää erääseen työhön. He eivät aktiivisesti 
hakeneet tekijää, mutta ilmaisin kiinnostukseni ja hän vei tietoni eteenpäin asiasta vastaavalle 
henkilölle, joka sitten otti minuun yhteyttä ja aloimme neuvottelut, jonka tuloksena oli työsopimus. 

 
 

93. Olen ollut töissä kolmessa isossa globaalissa yrityksessä. Olen vaihtanut useasti työstä toiseen 
yritysten sisällä. Näistä työpaikoista olen saanut tietää verkostoni kautta ja/tai intranetista. 
Joskus olen mennyt suoraan kysymään olisiko minulle töitä, vaikka minulla ei ole ollut vihiä 
avoimista paikoista. 

 
94. Tapasin sattumoisin valmentajani vuosien takaa. Tästä seurauksena ensimmäinen 

valmistumiseni jälkeinen oikea työpaikka. 
 
 

95. Olen saanut useita töitä tuttujeni kautta / "puskaradion" välityksellä. 
 

96. Suhteilla: ollut harjoittelijana ja talkoolaisena ja sitä kautta tullut tunnetuksi alalla.  
 

97. Tiedustelin tuttavilta olisiko heillä tiedossa jotain hyvää kesätyöpaikkaa. Ja olihan heillä. Suhteilla 
siis löytyi piilotyöpaikka. 

 
98. Julkisen puolen projektiin haettiin työntekijää, mutta paikkaa ei voitu laittaa julkiseen hakuun, 

koska rahoituspäätös tuli vasta, kun työ jo alkoi. Kuulin hausta, kun tuttuni vinkkasi siitä minulle 
(hän oli projektipäällikön tutun tuttu). Lähetin CV:n ja olin soveltuva tehtävään ja sain työpaikan 
haastattelun jälkeen. 

 
 

99. Vuonna 1995 sain työpaikan opiskelukaverin vinkillä, hän oli samalla osastolla töissä ja tiesi 
avoimesta paikasta, joka ei koskaan tullut avoimeen hakuun.  

 
100. Tuttava kertoi tarvitsevansa työntekijän. 

 
101. Valmistuttuani yliopistosta entinen professorini kysyi haluausinko tehdä hänelle sekä eräälle 

kirjailijalle pienet tutkimustehtävät. Myös opiskeluaikana sain oppiaineen dosentin kautta 
piilotyöpaikan yksityishenkilön tutkijana. 

 
102. Entinen opiskelukaveri, joka tuntee minut ja tietää vahvuuteni, palkkasi minut projektiin. 

 
103. Olin 2kk:n työllistämiskurssilla. Kurssin kouluttaja vinkkasi, että hänen organisaatiossaan olisi 

tarvetta uudelle työntekijälle. Suoritin kurssin harjoittelun ko. organisaatiossa ja työllistyin ensin 
määräaikaiseksi ja pian vakituiseksi 9 vuotta kestäneeseen työsuhteeseen. 

 
104. Olen ollut pitkään työtehtävissä, joissa näen kuinka piilotyöpaikat täytetään. Kyse on vain ketä 

tunnet ja missä. 
 

105. Kerroin etsiväni työtä (tilanteessa, joka ei liittynyt mitenkään omaan työnhakuuni) 
tietämättä,että kyseisessä paikassa etsittiin työnhakijaa. Minut ohjattiin johtajan puheille ja sain 
tilaisuuden tulla ensin uudestaan juttelemaan ja sitten töihin. 

 
106. Olin hankkimassa työharjoittelupaikkaa kirjastosta. Verkostoni avulla sain selville keneen ottaa 

yhteyttä. Tuttu alalla oleva henkilö lupautui suosittelemaan minua. Otin yhteyttä henkilöön, 
sovimme tapaamisen, kerroin itsestäni, taustastani ja tavoitteistani. Ja sain paikan. 
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107. Työni freelancerina on keikkaluontoista ja suurimman osan keikoista saan satunnaisten 

tapaamisten kautta, kun ihmiset näkevät minut työskentelemässä. CV:ni on ikään kuin suoraan 
oma työni. Keikkojen jälkeen monet tulevat keskustelemaan ja sovimme uusista keikoista. 

 
108. Juttelin hierojani kanssa ja kävi ilmi että hänen miehensä on firmassa minne haluaisin päästä. 

Olen ollut aktiivisesti yhteydessä hänen miehensä kanssa, antanut CV:n ja odotellaan että josko 
löytyisi profiiliani vastaava paikka firmasta. Vielä en ole siis paikkaa saanut, mutta minulla firman 
sisällä agentti paikkaa etsimässä ;-) 

 
 

109. Otin yhteyttä opiskelukaveriini. Kerroin että etsin uusia haasteita (nyt työttömänä) ja hänen 
yrityksensä vaikutti kiinnostavalta. Olisiko siellä töitä tarjolla? Sain haastattelukutsun seuraavalle 
viikolle ja olin töissä tässä firmassa seuraavat 3 vuotta konsulttina (jonka jälkeen siirryin yhdelle 
omista asiakkaistani töihin). 

 
110. Verkoston kautta hyvän "myyjän" avustuksella - valitettavasti myyjä oli liian hyvä. Rekrytointi 

tehtiin "kokeiluna" eikä vastaavaa positiota ollut yrityksessä aikaisemmin. Yrityksen haastavan 
taloudellisen tilanteen vuoksi työsuhde päätettiin koeajan viimeisen päivän viimeisellä tunnilla. 
Markkinointiviestinnän tekemisen sijaan yritykselle oli tärkeämpää pystyä palkkaamaan 1 
asentaja lisää.  

 
 

111. Tuttava soitti ja kertoi, että yrityksessä tarvittaisiin tietyntyyppiseen tehtävään henkilöä. Otin 
yhteyttä henkilöön, jonka nimen sain ja sovittiin tapaaminen. 

 
112. Olin kertonut tuttaville, että etsin uusia töitä. Samalla alalla työskentelevä tuttavani sai uuden 

työpaikan ja vinkkasi, että hänen paikkansa tulee auki. Olin yhteydessä heti hänen 
esimieheensä, sain haastattelun ja paikan. 

 
 

113. Ensimmäinen työpaikkani johon vinkkasi ystäväni ystävä jonka tapasin juhlissa ensimmäistä 
kertaa. 

 
114. Tapasin erään joulun aikoihin kotiseudullani käydessäni baarissa vanhan koulukaverini, joka 

oli myös joulureissulla, ja hän mainitsi mahdollisesta työpaikasta. Tapasimme aiheen parissa 
myöhemmin pääkaupunkiseudulla toisessa baarissa, missä hän kertoi asiasta tarkemmin. Hän 
oli silloisella työpaikallaan siirtymässä vasta muodostettavaan uuteen tiimiin. Tiimissä oli tarvetta 
useammille ihmisille, ja koska hän uskoi minussa olevan sopivaa potentiaalia tehtävään (vaikka 
en ollut koskaan ennen ollut vastaavassa työssä), hän pyysi lähettämään CV:n suoraan 
rekrytoivalle esimiehelle. Tuleva esimieheni otti yhteyttä, sovimme haastattelusta ja menin 
paikalle. Esimiehellä oli epäilyksensä minun suhteeni, mutta hän päätti luottaa tuttavani 
suositukseen. Itseäni jännitti aika lailla, enkä tiennyt alan käytännön työskentelystä juuri mitään, 
mutta halusin päästä kokeilemaan uudenlaista työtä. Kävin yrityksen soveltuvuuskokeissa, 
minulle tehtiin turvallisuusselvitys, ja lopulta sain kutsun allekirjoittamaan työsopimuksen. Sitten 
aloitin uudessa tehtävässäni. Etenin työssäni nopeasti, ja esimieheni kehui myöhemmin 
tehneensä epäilyksistään huolimatta hyvän valinnan. 

 
115. Tunsin luottamustehtävän kautta työpaikassa työskentelevän henkilön ja kun hän tiesi minun 

etsivän töitä, otti hän yhteyttä ja kysyi kiinnostuksestani. 
 

116. Tuttavapiirin kautta. Itse asiassa työpaikkani ovat tulleet minulle "vastaan" eli minulle on 
tarjottu töitä jonkun tutun tai muun sidosryhmän toimesta. 

 
117. Tehtyäni työttömänä paluumuuton Suomeen halusin verkostoitua uudelleen ja liityin alalla 

toimivaan naisverkostoon. Olin kartoittanut uravalmentajan kanssa toiveita tulevasta työpaikasta, 
toimialasta ja sillä toimivista yrityksistä. Naisverkoston kokouksessa bongasin vieruskaverin 
kalenterista erään alalla toimivan firman nimen ja kysyin, onko hän siellä töissä ja olisiko firmalla 
tarvetta tuotekehityshenkilöille. Ilmeni, että edellinen tuotekehityspäällikkö oli juuri lähdössä 
talosta, mutta tieto ei ollut vielä julkinen eikä paikkaa ollut laitettu avoimeksi. Lähetin CV:n 
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tapaamalleni naiselle, parin viikon päästä sain kutsun haastatteluun ja seuraavan kuun alusta 
olinkin jo töissä. 

 

118. Löysin piilotyöpaikan sattumalta. Hain yliopistosta jatko-opintopaikkaa ja lähetin hakemukseni 
tohtoriopintoihin markkinoinnin laitokselle. En päässyt tohtoriopintoihin mutta laitoksella pidettiin 
gradustani ja minuun otettiin yhteyttä ja kysyttiin tulisinko asiantuntijaksi käynnissä olevaan 
poikkitieteelliseen tutkimusprojektiin. 
 
 

 

Tunsin luottamustehtävän kautta työpaikassa 
työskentelevän henkilön ja kun hän tiesi minun etsivän 
töitä, otti hän yhteyttä ja kysyi kiinnostuksestani. 

 
 

 
 
 
 

119. Olin kertonut tutuilleni työn löytymisen toiveistani. Eräs tuttavani sattui olemaan paikalla, kun 
edeltäjäni sanoi itsensä irti ja tuli kertomaan tapahtuneesta. Olin samana päivänä yhteydessä ja 
sain paikan.  

 
120. Laitoin proffalle viestiä josko heiltä löytyisi kesätyöpaikkaa, hän kutsui haastatteluun ja sain 

paikan. Aika helppo tapaus, tosin opiskelijoiden työllistäminen on hieman yliopiston tehtävä 
myös. 

 
121. Olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka ovat jäämässä omasta työpaikastaan äitiyslomalle tai 

opintovapaalle. 
 

122. Menee 90-luvulle; suhteilla! Sen jälkeen olen aina saanut avoimessa haussa olleen paikan. 
 
 
 

Yritykseen oltu aiemmin yhteydessä  
 
 

123. Olin hakenut yrityksessä avoinna ollutta paikkaa joitakin kuukausia aiemmin. Otin yritykseen 
uudestaan yhteyttä, koska se kiinnosti. Jonkin aikaa tämän jälkeen yrityksestä soitettiin ja 
kysyttiin, olenko edelleen työnhaussa ja että nyt löytyisi minulle sopiva tehtävä. 
 

124. Hain Mol.fi - sivuston kautta erästä työpaikkaa ja pääsin haastatteluun. Minua ei valittu 
kyseiseen paikkaan mutta parin kk päästä minulle soitettiin samasta yrityksestä ja tarjottiin toista 
työpaikkaa.Työpaikka sijaitsi eri kaupungissa mutta otin paikan vastaan. 

 

125. Jäin haastattelussa kakkoseksi, mutta kun pari kk myöhemmin tarvittiin uutta tekijää, minuun 
otettiin yhteyttä. Koska olin tehnyt vaikutuksen haastattelussa ja kiittänyt jälkeenpäin, että pääsin 
kertomaan itsestäni haastattelussa. 

 

126. Olin hakenut aiemmin julkisesti avoinna ollutta paikkaa ja uuden haun tullessa ajankohtaiseksi 
kahlasivat hakemuksia läpi ja ottivat yhteyttä (eivät laittaneet julkiseen hakuun). 

 
127. Hain erästä minua kiinnostavaa työpaikkaa, johon kuitenkin valittiin eräs toinen, minua ainakin 

10 vuotta vanhempi. Olin kahden tai kolmen parhaan joukossa. Kyselin valinnan selvittyä 
palautetta, jonka jälkeen minulle tarjottiin projektityötä. Kolmisen kuukautta kestäneessä 
(syyskuu–marraskuu) projektissa (joka ei kuulunut työnantajan vuosittaiseen tapahtumiin; 
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kyseessä oli siis extraprojekti) ei tunteja laskettu, ja hommaa oli aika paljon. Tein ajoittain myös 
"normaaleja" työhommia, ja marraskuussa minulle alettiin "vihjailla", että tarjolla voisi olla ihan 
oikeata työtä. Aiemmin hakemani paikan saaneen henkilön sopimusta ei jatkettu, ja minä 
korvasin hänet osittain samalla työnkuvalla mutta useamalla viikkotunnilla (ensimmäisen vuoden 
ajan tein nelipäiväistä viikkoa). Toisen vuoden sopimukseni oli sitten toistaiseksi voimassa oleva. 
Sain siis työn olemalla sopiva, pätevä ja ahkera. 

 

128. Olin hakenut aiemmin avoinna ollutta paikkaa, jäin silloin 2. Mutta pari kk myöhemmin otettiin 
yhteyttä ja tiedusteltiin vieläkö kiinnostaa. Työnantajaan oli tehnyt vaikutuksen jälkityöni, eli kiitin 
että sain olla mukana prosessissa loppuun saakka ja sain kertoa lisää itsestäni haastattelussa. 
Kerroin myös, olevani kiinnostunut työskentelemään yrityksessä ja voin aloittaa kun uusia 
paikkoja avautuu. Tämä todellakin kannatti! 

 

129. Olin kysynyt harjoittelupaikkaa eräästä työpaikasta. Heille ei ollut mahdollista silloin päästä 
harjoitteluun. Noin puolen vuoden kuluttua toisesta yksiköstä lähestyttiin minua ja tarjottiin 
työpaikkaa. Kyseinen henkilö oli saanut vinkin minusta toisen yksikön johtajalta, jolta aiemmin 
kyselin harjoittelupaikkaa. Tuonne tarvittiin pikaisesti työntekijää projektiin, josta edellinen 
suunnittelija oli siirtymässä toisiin tehtäviin. 

 

130. Olin hakenut vakituista paikkaa, jota en saanut. Kuukauden päästä minulle soitettiin, että 
olisinko kiinnostunut määräaikaisesta työstä. Olin ja sain paikan. Virkaani jatkettiin 2x :-) 

 

Soitto työnantajalle 
 

131. Muutin toiseen kaupunkiin ja toivoin saavani vastaavaa työtä, kuin edellisessä kaupungissa. 

Soitin suoraan toimitusjohtajalle ja kerroin, mitä olin tähän mennessä tehnyt. Tiesin jo silloin 

saavani työn kyseisestä yrityksestä, mutta tavatessani toimitusjohtajan työpaikka varmistui. 

 

132. Nykyisen työpaikan työnantaja soitti minulle, ja kysyi olisinko kiinnostunut paikasta koska sen 

hetkinen työntekijä joutui lähtemään. 

 

133. Suora yhteydenotto tulevaan esimieheen, tosin kyseessä määräaikainen rooli (lomasijaisuus), 

joka on vuosittain aina haussa. 

 

134. Hain opintojani vastaavaa kesätyöpaikkaa ja olin yhteydessä suoraan työnantajaan. 

 

135. Kiinnostuin yrityksestä ja olin sinne aktiivisesti yhteydessä. Soitin ja laitoin meiliä ja jossakin 

kohtaa heillä tuli tarve. Ja avot! :) 

 

136. Kun työsuhteeni näytti jäävän vain määräaikaiseksi pätkäksi, otin rohkeasti yhteyttä tapaamiini 

ihmisiin ja pääsin haastatteluun. Haastattelu meni hyvin ja sain heiltä paikan, vaikkakin vuoden 

määräaikaisen pestin jälleen. 

 

137. Olin tehnyt taustaselvitystä kyseisestä yrityksestä ja pohtinut omaa unelmatyöpaikkaani. 

Tiesin, että työpaikka tässä yrityksessä olisi unelmieni täyttymys. Soitin toimitusjohtajalle ja 

kerroin, mitä uutta toisin heille ja miten yrityksestä tulisi panostuksellani vielä menestyneempi. 

Heillä ei varsinaisesti ollut työtä tarjolla, mutta muutaman tapaamisen jälkeen olimme sopineet 

minulle työtehtävät ja aloitin uudessa työssä. Opin tästä, että pohjatyöllä ennen yhteydenottoa 

on suuri merkitys. Mitä minä osaan, mitkä ovat vahvuuksiani ja millainen on unelmieni työ? 

 

138. Sain harjoittelupaikkani ottamalla yhteyttä yritykseen, jonka toiminta ja työtehtävät kiinnostivat 
minua. En tiennyt, että heillä oli haku harjoittelijoille menossa muiden yliopistojen nettisivuilla. 
Uskon, että osaltaan juuri minut valittiin sen vuoksi, että osoitin kiinnostusta ja otin yhteyttä 
omasta aloitteestani. 
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139. Selvitin ensin netistä taustatietoa työpaikasta, joka kiinnosti minua. Kävin myös 

kuuntelemassa tulevan esimieheni puhetta konferenssissa. Sitten soitin hänelle ja kerroin 
itsestäni ja kiinnostuksestani tätä työpaikkaa kohtaan. Sain positiivisen vastaanoton ja lähetin 
perään CV:ni. Sitten sain kutsun haastatteluun, jossa jo kerrottiin tulevasta työtehtävästä. 
Haastattelun jälkeen minuun otettiin yhteyttä ja tarjottiin hakemaani työtä. Sain jälkikäteen kuulla, 
että esimieheeni teki vaikutuksen puhelinsoittoni. Harva kuulema ottaa yhteyttä puhelimitse. 

 
140. Oli kesä 1985. Olin irtisanoutunut mainostoimiston yhteyspäällikön tehtävästä, koska en 

viihtynyt kyseisessä toimistossa. Olin työskennellyt ekonomiksi valmistuttuani neljä vuotta 
kolmessa mainostoimistossa yhteystehtävissä ja/tai copywriterina. Lähdin hakemaan 
potentiaalista työnantajaa seuraavin rajauksin eli kohteena oli (1) mainostoimisto, jossa (2) 
luovat suunnittelijat hoitivat myös asiakasyhteydet, jolla oli (3) autoasiakas, koska itselläni oli 
sekä kiinnostusta että kokemusta automainonnasta. Lisäksi etsin toimistoa, jolla tekisi mainontaa 
(4) saksalaiselle automerkille, koska olin suorittanut pitkän saksan sekä koulussa että 
kauppakorkeassa. Vain yksi toimisto täytti kaikki nämä kriteerit; soitin toimistoon ja kysyin kuka 
hoitaa autotiliä. Sovimme tapaamisen, tein harjoitustehtävän ja sain paikan. 

141. Selasin puhelinluetteloa ja soitin yritykseen. Sain kutsun haastatteluun jonka päätteeksi sain 
osa-aikasen työpaikan opiskelujen oheen. 

 
142. Otin yhteyksiä puhelimitse tuntemiini yrityksiin ja kartoitin työvoimatarvetta. Siitä on jo kauan 

aikaa ja työvoimatilanne oli helpompi. 
 

143. Olen vain lähtenyt screenaamaan ja soittanut, sekä ollut sinnikäs. 
 

144. Etsin kesätöitä. Soitin yrityksen työhönottoon. Kävin täyttämässä yrityksen 
vakiotyönhakemuskaavakkeen. Sain sitä kautta kesätyöpaikan. 

 
145. Aikaisemmassa sairaanhoitajan ammatissani yksinkertaisesti soitin suoraan työpaikoille ja 

kysyin sijaisuuksia. 
 

146. Siitä on jo aikaa, nuorena ennen yliopisto-opiskeluja hankin itse soittamalla eri yrityksiin 
oppisopimuspaikan. 

 

147. Etsin kotisivuilta vastaavan tiedot, valmistauduin hyvin ja soitin. Puhelussa kerroin mitä osaan, 
mitä haluaisin oppia ja mitä voisin kehittää. 

 
148. Olen myös soittanut potentiaaliselle työnantajalle ja lähettänyt meilinä cv:n. Tapasimme (joka 

ei mennyt mielestäni kovin hyvin) ja hän kysyi minua töihin joidenkin kuukausien päästä. Minulla 
oli jo toinen projekti päällä, joten sillä kertaa työpaikka meni toiselle valitettavasti. 

 
149. Olen löytänyt toimeksiantajan olemalla häneen aktiivisesti yhteydessä, kertomalla 

motivaatiostani ja pyytämällä, että saan tehdä käännösnäytteen toimeksiantajan valitsemasta 
tekstistä. 

 
150. Opiskeluaikana (1990-luvun lopulla) otin perinteisen puhelinluettelon käteen ja aloin soitella 

mielenkiintoisia firmoja läpi. Soitin vaihteeseen ja pyysin yhdistämään henkilölle, joka vastaa 
viestinnästä. Kun minut yhdistettiin viestintäpäällikölle, kerroin etsiväni harjoittelupaikkaa. 
Tuolloin se oli helppoa, kun oli uran alkuvaiheessa ja mikä tahansa "apunaisen" työ oli sopiva. 

 
151. Olen löytänyt palkattomia piilotyöpaikkoja soittamalla tai muuten kontaktoimalla yrityksiä tai 

organisaatioita. Monet ottavat mielellään töihin, jollei palkkaa tarvitse maksaa. Itselläni ei ole 
enää mahdollisuutta tehdä palkatonta työtä. 

 
152. Soittamalla oikealle henkilölle. 
 

153. Soitin läpi piilotyöpaikkoja, olin listannut n. 20 itseäni kiinnostavaa organisaatiota, tämä oli 
niistä viimeinen, mutta sieltä vihdoin tärppäsi, pyydettiin lähettäämään hakemus, sovittiin 
haastattelu ja palkattiin määräaikaisuuteen, joka vielä uusittiin kaksi kertaa. 
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154. Soittamalla tutun suosittelemaan paikkaan ja pitämällä hissipuheen. 

 
155. Jätin määräaikasen työsuhteeni ja lähdin vuodeksi ulkomaille. Palattuani Suomeen, aloin etsiä 

töitä aktiivisesti. Keräsin listan yrityksistä, joista olin kiinnostunut ja kontaktoin puhelimitse. Tein 
vihkooni merkinnät yrityksistä, henkilöistä ja puhelinkeskustelun tuloksesta. Sain 2 kk työn 
vuokrausfirman kautta. Sain myös yhteydenoton eräästä yrityksestä, johon olin soittanut. He 
tarjosivat minulle vuoden sijaisuutta. Otin tehtävän vastaan ja olin yrityksessa yli 1 vuotta. 

 

 

Mennä paikan päälle  
 

156. Olin valmistunut kyseiselle alalle ja marssin sisään tulevaan työpaikkaani. Siellä olikin vapaa 
sijaisuus ja sain sen. Myöhemmin minut vakinaistettiin ja tein sitä työtä yli 10 vuotta. 

 
157. Menemällä paikan päälle CV:n kanssa. 
 

158. Harjoittelupaikan sain kävelemällä paikan päälle vaatekauppaan ja kerroin asiani kassalla 
olleelle henkilölle. Minut ohjattiin pomon puheille ja keskustelun jälkeen sain paikan saman tien. 
Tein samaan paikkaan myöhemmin myös toisen harjoittelun.  

 
159. Muutaman työn olen saanut kysymällä paikan päältä. En ole oikeastaan koskaan työllistynyt 

niin, että työpaikka olisi yleisesti haussa. 

 

160. Menin käymään työpaikassa ja sainkin tehtäväkseni kirjoittaa haluamanlaiseni 

haastattelujutun, jonka perusteella arvioisivat osaamistani. 

 

 

161. Kävelin kaupungintalolle ja kerroin kuulleeni, että kaupunkiin on tulossa pakolaisryhmä, jonka 
kieltä osaan. Ehdotin meneväni kouluavustajaksi valmistavalle luokalle, ja pääsinkin sinne. Minut 
ohjattiin toimistosta toiseen ja päätettiin valita tehtävään. Olin juuri saanut lukion käytyä ja 
ylioppilaskirjoitukset olivat meneillään. 
 

162. Olen saanut kaksi muoseoalan työpaikkaa sähköpostilistoilta, yliopiston historian 
opiskelijoiden listalta. Museoalan harjoittelupaikan sain, kun kävin kysymyssä pienen 
paikkakunnan erikoismuseosta. Ottivat harjoittelijan ilolla vastaan, kun oli harjoittelutuki 
houkuttimena. 
 

 
163. 10 vuotta sitten sain kesätyöpaikan menemällä suoraan kysymään supermarketista kassan 

paikkaa. Suoraan paikan päällä kysymällä ja yhdellä puhelinsoitolla sain myös harjoittelupaikan 
Prahassa hääpukuliikkeestä, harjoittelu tosin oli palkaton mikä oli varmasti merkittävä tekijä. 

 
164. Kävelemällä suoraan työnantajan luo ja kysymällä töitä. 

 
165. Sain tämänhetkisen harjoittelupaikkani/työni niin, että menin henkilökohtaisesti kysymään 

harjoittelupaikkamahdollisuudesta yliopistoni kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista ja tämän 
jälkeen lähetin avoimen hakemuksen ja myöhemmin kävin haastattelussa. Olin saanut vihiä 
harjoittelupaikasta, sillä olin nähnyt erään tutun opiskelijan kyseisessä työssä aiemmin ja sain 
siitä idean hakea paikkaa itsekin. 

 
166. Alle kaksikymppisenä löysin joka kesä erilaisia kesätyöpaikkoja vain kävelemällä yrityksiin 

sisään, eli kävin henkilökohtaisesti kysymässä onko töitä. Aina nappasi.  
 

167. Kävin liikkeessä itse paikan päällä kysymässä. Esittelin itseni ja asiani sekä annoin 
ansioluettelon ja vapaan hakemuksen. Työnantaja vaikutti erittäin kiinnostuneelta, ja sainkin 
myöhemmin kutsun haastatteluun ja sittemmin töihin. 
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168. Sain kesätyön kyseisestä 
vaateliikkeestä menemällä 
paikan päälle esittelemään 
itseni ja kysymään työtä. 
Ajattelen, että tein 
rekrytoinnin näin helpoksi 
työnantajalle. 

 

169. Kesätyöta uimahallista 
kävin kysymässä.  

 

170. Lähestyin henkilöä, jonka 
koulutuksessa olin aiemmin 
ollut ja kerroin olevani 
kiinnostunut työtehtävistä 
hänen alallaan. Kerroin 
lyhyesti koulutukseni, uratavoitteeni ja syyn siihen miksi olen kiinnostunut. Sanoin tulevani 
mielelläni keskustelemaan hänen kanssaan. Keskustelu sovittiinkin nopeasti ja se muuttui 
haastatteluksi jossa kävimme läpi yhteydenotossa lähettämäni ansioluettelon. Hän kertoi heillä 
olevan mahdollisuus käynnistää projekti jota on yritetty käynnistää pitkään, ja joka saataisiin 
käyntiin jos oikea tekijä löytyy. Lopuksi kättelimme, pääsin projektiin vastuulliseen tehtävään 
muutamaksi kuukaudeksi tekemään tuon kauan kaivatun suorituksen. En olisi ikinä uskonut, että 
julkisella sektorilla voi saada näin työtä, vaikka tehtävä ei ole haussa! En tiennyt, että siellä on 
projekteja ikään kuin odottamassa oikeita tekijöitä. 
 

171. Olin päättänyt, että saan harjoittelupaikan kyseisestä järjestöstä. Valmistelin CV:n ja 

työhakemukseni mahdollisimman hyviksi ja menin soittamaan summeria. Toiminnanjohtaja sattui 

olemaan paikalla ja hänellä oli hetki aikaa. Hän haastatteli minut ja parin uudemman tapaamisen 

jälkeen minulle oli harjoittelupaikka! Harjoittelun jälkeen sain jäädä samaiseen paikkaan 

työntekijäksi. Siellä vierähti 2,5 vuotta. 

 

 

172. Oikeastaan MIKÄÄN työpaikoistani ei ole ollut julkisesti avoimena. Kävelin muun muassa 
sisään ravintolaan ja kysyin töitä. Ravintolapäällikkö oli paikalla, ja sain työpaikan samalla 
keskustelulla. Olin kuullut opiskelukaveriltani, että kyseiseen ravintolaan oltiin ottamassa lisää 
työntekijöitä.  

 
173. Olen kävellyt suoraan kahvilaan ja tiedustellut ja saanut töitä. Olen soittanut suoraan 

työnantajalle ja kysellyt kesätöistä. 
 

174. Kävin lounaalla paikassa ja sitten kävin respassa kysymässä, että keneltä teillä voi kysyä 
töitä.  

 

 

Sähköposti työnantajalle 
 

175. En ole aikaisemmin löytänyt piilotyöpaikkaa, mutta olin työkokeilussa erittäin kiinnostavassa 
paikassa. Otin yhteyttä sähköpostitse ja tarjosin itseäni töihin ilmaiseksi. Minut olisi kuulemma 
myös palkattu sen jälkeen, mutta ikävä kyllä leikkaukset iskivät ja järjestölle tulikin YT-
neuvottelut siinä vaiheessa. 
 

176. Lähetin yritykseen avoimen kesätyöhakemuksen ja minut kutsuttiin sen perusteella 
haastatteluun. 

 

177. Harjoittelupaikan sain lähettämällä hakemuksen ja cv:n mielenkiintoisen kuuloiseen 
yritykseen, josta minuun sitten otettiin yhteyttä ja sovittiin haastattelu. Kävi ilmi, että he olivat 
harjoittelijan tarpeessa, eivät vaan vielä olleet ehtineet alkaa aktiivisesti hakemaan. 
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178. Laitoin sähköpostia minua kiinnostavaan työpaikkaan, vaikka sinne ei sillä hetkellä haettu 

työntekijöitä. Noin puoli vuotta jälkeenpäin minulle soitettiin ja tarjottiin työtä. 
 

179. Mietin mitä haluan, googletan ja laitan sähköpostitiedustelun. Esittelen itseni lyhyesti ja kysyn 
olisiko minulle sopivaa harjoittelua tai tehtävää. Lähetän CV, jos kysytään tai saan mitään 
vastausta. CV en ole laittanut heti turhaan mukaan, koska suurin osa ei reagoi mitenkään 
viesteihin. Osa vastaa kiitos ei, iso osa ei vastaa koskaan ja toiset voi vastaa viikkojen viiveellä.  

 
 

180. Etsin netistä kiinnostavan ravintolan, jonne lähetin avoimen hakemuksen sähköpostitse. 
 

181. Ottamalla suoraan yhteyttä työnantajaan. Projektin rahoituspäätös julkaistiin, joten tiesin, että 
työtä ja rahaa on.  

 
182. Etsimällä kiinnostavien työnantajien yhteystiedot ja ottamalla suoraan yhteyttä sähköpostitse. 

 
183. Laitoin hakemuksen suoraan toimitusjohtajalle. 

 
184. Lähetin mailia suoraan yksikön pomolle ja kysyin harjoittelupaikkaa. Vastasi viikkoja 

myöhemmin, mutta olin edelleen kiinnostunut. Mailailtiin lisää ja soiteltiin haastattelusta. 
 

185. Etsin silloista työtäni vastaavia ja hieman haastavampia tehtäviä mol:in kautta ja googlaamalla 
alan yrityksiä. Lähetin vapaamuotoisen työhakemukseni, kävin haastattelussa ja sain paikan 
lähes siltä seisomalta. 

 
186. Olen saanut kesätyön ja siitä edelleen vakituisen työn lähettämällä avoimen hakemuksen 

yritykseen ja soittamalla perään. 
 

187. Olen ainakin kahdesti työllistynyt siten, että olen lähestynyt mahdollista työnantajaa 
sähköpostitse kertoakseni kiinnostuksesta työskennellä heille ja lähettänyt ansioluettelon 
liitteenä. Kummallakin kerralla juuri kyseisellä hetkellä töitä ei ollut, mutta minuun otettiin yhteyttä 
myöhemmin sopivan tehtävän ollessa auki. 

 
188. Olen toiminut freelancerina 15 vuotta ja käytännössä tottunut siihen, että töiden hiipuessa 

uusia asiakkaita on heräteltävä ja toimeksiantoja kyseltävä oma-alotteisesti. Viimeksi kävi niin, 
että lähetin kiinnostavalle asiakkaalle/toimeksiantajalle lyhyen esittelyn itsestäni ja aiemmista 
töistäni sekä CV:n, toivoen, että tarjoamalleni palvelulle olisi kysyntää. Onnekseni tarve oli 
akuutti ja teimme toimeksiantosopimuksen pari viikkoa myöhemmin. 

 
189. Lähetin avoimen hakemuksen.  

 
190. Sähköpostihakemus. 

 
 

191. Suurin osa työpaikoistani on ollut piilotyöpaikkoja. Olen sattumalta ollut yhteydessä oikeaan 
paikkaan oikeaan aikaan. 

 
192. Kuulin, että eräs yritys on avaamassa yhteen myymäläänsä osaston, jonka tuotteista minulla 

oli paljon tietoa ja osaamista. Otin suoraan yhteyttä myymäläpäällikköön sähköpostitse ja kysyin 
tarvitsevatko asiantuntevaa työntekijää. Kävin haastattelussa ja sain työpaikan. Minulla oli myös 
hyvät suositukset edelliseltä pomoltani. 

 
193. Lähetin avoimen hakemuksen, soitin perään ja pääsin haastatteluun. 

 
 

194. Olen laittanut entiseen työpaikkaani (tavaratalo) sähköpostia, jossa lyhyesti esittelin itseni ja 
työkokemukseni ja kerroin, että toivoisin pääseväni heille töihin. Ajoitus ratkaisi (joulun alla, 
kesätöihin samaan paikkaan oli aina satoja hakijoita...) ja sain seuraavana päivänä puhelun, 
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jossa kutsuttiin haastatteluun. Työt alkoivat seuraavalla viikolla, työskentelin osa-aikaisena 
opiskelujeni ohella useamman vuoden. 

 
195. Etsin paikkaa, jossa tehdä palkallinen opintoihin kuuluva harjoittelu. Kävin läpi työpaikkoja, 

jotka kiinnostaisivat minua. Laitoin ykkösvaihtoehtooni CV:n ja sähköpostin, jossa kerroin 
lyhyesti itsestäni ja kiinnostuksestani. Pari päivää myöhemmin sain kuulla, että heillä olisi 
harjoittelijan tarve ja sain kutsun haastatteluun. Sain paikan, jota he eivät olleet vielä laittaneet 
edes hakuun! Työ alkoi kesäkuussa ja laitoin sähköpostia tammikuussa, joten ajoissa liikkeellä 
oleminen auttoi varmasti paikan saamisessa. 

 
196. Ensimmäinen koulutusta vastaava työpaikka vuonna 1997: samoja tehtäviä oli yliopistolla eri 

tiedekunnissa. Oman alani tiedekunnassa ei ollut tehtävää auki, mutta menin kysymään 
paikasta. Sattumalta paikka oli tulossa juuri auki. Laitoin hakemuksen, menin haastatteluun ja 
sain paikan. 

 
197. En ole varma täyttääkö tämä piilotyöpaikan kriteerejä, mutta työhön liittyvässä seminaarissa 

eräs työnantaja mainitsi, että heillä voisi olla avoimia harjoittelupaikkoja seuraavalle keväälle. 
Otin kyseiseen henkilöön yhteyttä sähköpostitse ja kysyin mahdollisuudesta harjoitteluun. 
Sovimme harjoittelun seuraavalle keväälle. 

 
198. Etsin ensin nettisivuilta tietoja alan toimijoista. (teatteri) Laitoin sitten sähköpostitse avoimen 

hakemuksen teatterijohtajalle. Yhdestä paikasta johtaja otti yhteyttä ja tavattiin. Hän ehdotti 
provisiopalkalla työskentelyä, johon suostuin. 

 
199. Kaksi kertaa aiemmin olen ollut samassa tilanteessa ja lähetin avoimia hakemuksia ja CV:n 

liitteenä. Kartoitin itselleni sopivan matkan päässä olevia työpaikkoja, jotak olivat myös minua 
kiinnostavia. Hakemuksen lähettämisen jälkeen en kontrolloinut perään. Kummallaki kerralla 
yhdestä paikkaa otettiin yhteyttä ja menin sitten sinne töihin. 

 
200. Kun jäin työttömäksi lähetin sähköpostin tätä edeltävän yrityksen kanssa töitä tehneelle 

henkilölle. En ollut itse häntä edes tavannut, mutta tiesin, että henkilö oli tehnyt töitä yrityksen 
kanssa. Siitä löysin aasinsillan ottaa yhteyttä. 

 
201. Kuulin puhuttavan kiinnostavasta yrityksestä ja lähetin sinne avoimen hakemuksen. 

Yrityksessä sattui olemaan tarvetta osaamiselleni, ja noin puolen vuoden päästä aloitin työt 
yrityksessä. 

 
202. Lähetin avoimen hakemuksen sähköpostitse organisaation henkilöstöpäällikölle (vrt. 

sähköisen avoimen hakemuksen täyttäminen). Lähettämäni hakemus osui ns. oikeaan hetkeen 
ja sain kutsun haastatteluun ja siitä töihin. Olen saanut nykyisen työni (osa-aikainen) käydessäni 
haastattelussa toiseen tehtävään, johon en tullut valituksi, mutta minulle tarjottiin tätä nykyistä 
työtä, johon oli tarkoitus hakea henkilöä, mutta hakua ei oltu vielä avattu. 

 

 

 

Muu aktiivisuus   
 

203. Soittamalla yritykseen, laittamalla heille myyvän emailin, jossa myös visuaalisuutta ja linkkejä 
tekemiini töihin, soittanut perään ja ehdottanut tapaamista. 
 

204. Halusin päästä töihin juuri kyseiseen kauppaan. Otin selvää, kuka on "paikan pomo ", etsin 
hänet myymälästä ja kerroin, että tulisin mieluusti teille töihin. Haastattelu järjestettiin ja minut 
palkattiin heti. 

 
205. Olin työttömänä ja mietin, mikä olisi unelmieni työpaikka. Otin yhteyttä ja ilmoitin olevani 

valmis tulemaan töihin ilman palkkaa työelämävalmennukseen. Kerkesin olla siellä 3 kuukautta, 
kun pääsin hoitamaan sijaisuutta. Lopulta olin siellä töissä 4 vuotta. 
 

206. Pyysin potentiaalista uutta esimiestäni kahville ja sain piilotyöpaikan. 
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207. Kerroin konsernin toimitusjohtajalle, että meiltä puuttui viestintäjohtaja ja hrd-johtaja ja kuinka 
nämä liittyvät tiiviisti toisiinsa asiantuntijabrändin kautta. Kerroin, kuinka tärkeää olisi, että talossa 
olisi henkilöstö- ja viestintäjohtaja, ja miksi minä olisin siinä hyvä. 

 
208. Avaamalla suuni oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Olin kuuntelemassa erään yrityksen 

esitystä, esitin kysymyksiä ja esiintyjän pois lähtiessä juoksin perään ja esitin kiinnostukseni tulla 
heille töihin. Sain kehoituksen lähettää cv:n, siitä 2 viikon sisällä allekirjoitin työsopimuksen. 

 

209. Olin jonkin aikaa työskennellyt ja aloin huomata kehityskohteita työssäni. Ideoin ja suunnittelin 
tehtävän, jonka töitä aloin tehdä melkoisen nopeasti idean esittämisen jälkeen. 

 

210. Otin pörssilistalta yhtiöitä, analysoin niitä, yhteyttä yhtiöihin ehdottaen, mitä voisin tehdä 
rahoituksen suhteen parantaakseni/tehostaakseni ja paljonko se säästäisi vuodessa rahaa 
yritykselle. 

 

 

Onnistumistarinoita Werks 
 

211. Case: Jaakko 

Ikä: 35 vuotta 
Koulutus: Tradenomi 
Työhistoria: 5 vuoden kokemus ulkomaan kaupasta 
Työttömänä: 7 kk. Edellinen työpaikka meni kun työnantaja siirsi myyntitiimin sijainnin pois 
Suomesta. Jaakko ei halunnut perhesyistä muuttaa pois Suomesta. 

Mitä teimme: 

- Jaakko halusi päästä aiempaa kokemustaan vastaaviin tehtäviin - viemään huipputuotteita 
maailmalle. Hän nautti työhön liittyvästä matkustamisesta ja uusien ihmisten tapaamisesta. 

- Teimme Jaakon kanssa yhdessä Top10 -listan yrityksistä, joihin hän ensisijaisesti haluaisi 
töihin.  

- Kaivoimme esille kaiken mitä löysimme yrityksistä: Päättäjät, uutiset, tuotteet, palvelut, 
taloustilanteet, asiakaskommentit jne. 

- Näiden analyysien perusteella päätimme prioriteettijärjestyksestä kolmella kriteerillä.  

a) mitkä olisivat kiinnostavimmat paikat tehdä työtä 

b) missä Jaakon osaamisesta olisi paras hyöty ja  

c) mikä todennäköisimmin tarvitsisi lisää väkeä. Osa kiinnostavista yrityksistä oli esim. juuri 
vähentänyt henkilökuntaa ja silloin on vaikeampaa päästä palkkalistoille. 

- Kaksi yrityksistä oli erityisen kiinnostavaa. Niillä oli uudet tuotteet, joita ne halusivat lähteä 
viemään maailmalle. Jaakko totesi, että hän osaisi viedä ne Saksan markkinoille. Päätimme, 
että Jaakko tekee ensin toiselle yritykselle presentaation siitä, miten yrityksen pitäisi toimia ja 
mitä se voisi saavuttaa Saksassa. Jaakko tosin pelkäsi, että johto vain kiittäisi nähdystä 
vaivasta ja tekisi homman itse.  

- Hioimme yhdessä presentaation kulun kuntoon. Sisältö tuli Jaakolta, mutta autoimme 
hiomaan sen sellaiseksi, että maallikkokin sen ymmärtäisi ja innostuisi. 

- Jaakko oli yhteydessä yrityksen johtoon ja kertoi tehneensä suunnitelman. Johto yllättyi ja 
koska asia oli juuri heillä ajankohtainen, he pyysivät Jaakkoa käymään. 

- Tilaisuudessa Jaakko esitteli oman ratkaisunsa 10 dialla, Johto innostui suunnitelmasta ja 
totesi; "Todella konkreettisesti kuvattu, mitä pitäisi tehdä. Meillä ei vain ole ketään, joka 
osaisi tuon toteuttaa. Koska voisit aloittaa?" 
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- Parin viikon kuluttua Jaakko aloitti yrityksessä myyntijohtajana vastuunaan Keski-Euroopan 
myynti.  

- Case closed. Hole in one. 

 

 

 

212. Case Mikko 

Ikä: 50+ vuotta 
Työhistoria: Pitkä tausta Nokialla 

Mitä teimme: 

- Mikko oli etukäteen aika pessimistinen. Ikää yli 50 vuotta ja pitkä tausta Nokialla takana. 
Molempia hän piti sellaisena rasitteena, että tuskinpa työtä löytyy, mutta kokeillaan. 

- Ensin piti kiteyttää, mitä Mikko oikeasti osaa. Hetken jumpan jälkeen saimme kiteytettyä 
asian pariin keihäänkärkeen. Tässä tärkeää oli kiteyttää ne asiat, joissa oikeasti saa tuloksia 
aikaiseksi - ei vain asioihin, joita osaa ja tietää. Pitkän uran aikana kertyy paljon osaamista, 
mutta ratkaisevaa on toimeenpanokyky. Muuten voi käydä niin, että juttu luistaa vaikka 
logistiikka tökkii. 

- Haarukoimme hänelle sopivia yrityksiä ja aloimme etsiä niistä liidejä piilotyöpaikoista. Lisäksi 
valjastimme hänen omat verkostonsa mukaan vinkkaamaan paikoista. 

- Kävikin niin, että pian havaitsimme yhden kiinnostavan avoimen haun ja Mikko halusi hakea 
tehtävää. Ongelma oli, että hänellä ei ollut kyseiseltä alalta yhtään työkokemusta. Vaikka 
työstimme sinne todella hyvän hakemuksen, niin ko. yrityksestä ei kuulunut mitään. 

- Viikon päästä tästä tuli vastaan toinen ilmoitus ja siinä suurin osa vaatimuksista täyttyi. 
Työstimme taas hakemuksen juuri kyseiseen työpaikkaan ja lisäksi Mikko alkoi jo 
työstämään pientä taustaselvitystä yrityksen kilpailukyvystä, johon viitattin hänen 
hakemuksessaan. 

- Tällä kertaa haastattelukutsu tuli ja Mikko ehti myös valmistelemaan oman esityönsä. Hän oli 
teettänyt kyseisen yrityksen potentiaalisilla asiakkailla pienen minigallupin siitä, miten he 
kokivat tämän yrityksen ja sen palvelut. Tästä oltiin hyvin kiinnostuneita haastattelussa ja 
Mikko oli muutenkin hyvlllä mielin haastattelun jälkeen. 

- Sitten taas kesti. Kannustimme Mikkoa kuitenkin olemaan aktiivisesti yhteyksissä n. viikon 
välein ja tarkistamaan, miten asiat etenevät. Mikko soitteli ja sai aina kuulla, että hän oli 
kiinnostava ja asiat etenevät - mutta vähän hitaammin. 

- Lopulta puhelin soi ja tuli kutsu toiselle haastattelukierrokselle. Siihen Mikko valmistautui 
tekemällä 100 päivän suunnitelman siitä, miten hän ottaisi tehtävän haltuunsa. Kompakti 
suunnitelma ja kaikki mahtui yhdelle A4:lle, mutta taas hiukan extraa. Rekrytoiva esimies 
pyysi suunnitelman itselleen haastattelun lopuksi. Haastattelu meni Mikosta hyvin ja jäätiin 
odottamaan. 

- Tuli päivä, jolloin päätöksistä piti kuulla ja soittoa ei kuulunut. Mikko oli aivan varma, että ohi 
meni, mutta kehotimme häntä soittamaan vielä iltapävän lopuksi ja kysymään palautetta. 
Langan toisessa päässä oltiinkin ilahtuneita soitosta : "Kiva kun soitit. Me kuule palkattaisiin 
sinut, mutta ei olla vielä ehditty soittelemaan. Pitäisi nyt samalla sopia, että koskas oikein 
aloitat ..." 

- Mikon onnistumisen voisi kiteyttää kolmeen asiaan: Suuntaan, määrään ja laatuun. 
o Hakemus, joka on tehty juuri kyseiseen paikkaan. Se on kiinnostava, oikean tyylinen 

ja herättää halun kuulla lisää. Innostuneisuuden pitää näkyä. Ja avoimia paikkoja 
kannattaa hakea vain, jos oikeasti on kriteerit täyttävä edes suurimmaksi osaksi. Eli 
suunta kunnossa. 

o Jos aikataulut venyvät niin voit olla aktiivisesti yhteydessä. Eli jos haluat paikan niin 
näytä se. Mieluummin hiukan liikaa yhteydenpitoa kuin liian vähän. 

o Jokaiselle haastattelukierrokselle voi tehdä hiukan extraa. Paneutua yritykseen, sen 
työntekijöihin, markkinoihin, asiakkaisiin, kilpailjoihin tms. Tee sellaista, mitä 
todennäköisesti kilpailijasi eivät tee - mutta tee vain relevantteja asioita ja korkealla 
laadulla. 
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213. Case: Alex 
Ikä: 28 vuotta 
Koulutus: Kaksi yliopistotutkintoa kansainvälisestä kaupasta ja markkinoinnista. Toinen näistä 
Suomesta 
Työhistoria: Vain opiskeluaikaisia harjoittelupaikkoja 
Työttömänä: 5 kk opiskelujen päättymisen jälkeen 
Lisähaaste: Ei juurikaan Suomen kielen taitoa, mutta erittäin sujuva englanti 

 

Mitä teimme: 
- Alex oli yhteydessä talvella saatuaan vinkin toiselta auttamaltani henkilöltä. Hän oli yrittänyt 

päästä useaan paikkaan, mutta suomen kielen taito ja työkokemuksen puute olivat nousseet 
esteiksi. 

- Ensin yritimme määrittää, missä Alex oikein haluaisi työskennellä. Huomasimme, että oli 
hyvin vaikeaa määrittää unelmatyöpaikkaa, koska Alexilla ei ollut mitään hajua siitä, mihin 
suuntaan haluaisi lähteä. Hän oli kuitenkin opiskeluaikana osallistunut kilpailuihin, joissa 
tehtiin yritys- tai toimiala-analyyseja. Näissä kilpailuissa hän oli menestynyt erittäin hyvin. 
Lähdimme siis rakentamaan hänen hakuprojektiaan sen kautta. 

- Päivitimme ensin hänen LinkedIn -profiilinsa vastaamaan valittua suuntaa. Hän halusi siis 
analyytikoksi ja kerroimme mahdollisimman paljon hänen opiskeluaikaisista projekteistaan ja 
niissä tulleesta menestyksestä. 

- Sitten tuli hyvin poikkeuksellinen vaihe. Minä tarvitsin kolmeen konsultointiprojektiini 
analyyseja eri toimialojen tulevaisuuden trendeistä. Annoin nämä tehtäväksi Alexille 
korvausta vastaan. Tämä oli todellinen win-win tilanne. Alex teki nuo analyysit erittäin 
laadukkaasti ja asiakkaani kokivat ne hyvin hyödyllisiksi. Lisäksi Alex koki analyysien 
tekemisen hyvin mielekkääksi ja samalla hän paneutui kolmeen itselleen uuteen toimialaan. 
Aikaa hänellä kului näihin analyyseihin yhteensä n. 10 päivää. 

- Nyt Alexilla oli käytössään materiaalia, joilla osoittaa oma työnlaatunsa. Niinpä valikoimme 
hänelle lähestyttäväksi yrityksiä, joissa tämän tyyppisiä analyysejä tehdään ja valitsimme 
alkuun sellaisia joiden toiminta liittyi yhteen tai useampaan tehdyistä analyyseistä. 

- Alex oli yhteydessä näihin yrityksiin ja yhdessä näistä oli alkamassa ohjelma, jossa 
analysoitaisiin suuri määrä start-up yrityksiä yrityksen potentiaalisiksi kumppaneiksi. 

- Alex haki ohjelmaan ja menestyi haastatteluissa erinomaisesti. Suuri vaikutus tähän oli sillä, 
että hänellä oli näyttää esimerkkejä työstään. Ne toivat hänelle "epäreilua kilpailuetua" jota 
muilla hakijoilla ei ollut. Lisäksi hän oli proaktiivinen hakuprosessinsa aikana ja heitteli 
yritykselle paljon ideoita siitä, miten tutkimuksia voisi tehdä ja miten hyödyntää. Hän ikään 
kuin jo teki työtä hakuprosessin aikana. 

- Kolmen viikon kuluttua haastatteluista Alex aloitti yrityksessä analyytikkona tehtävänään 
analysoida start-up yrityksiä. Analyysit hän tekee englanniksi eikä suomen kielen taidolle ole 
tarvetta. 

- Case closed. 
 
Alexin tapauksessa huomasimme, että työnhaku helpottuu jos 
- On selvä suunta siitä, mihin työhön haluaa 
- On näyttöjä siitä, että menestyy juuri sen tyyppisessä tehtävässä 
- On halua näyttää oma osaamisensa ja toimii proaktiivisesti 
 
Alexin työnhaku lähti oikeastaan liikkeelle vasta suunnan kirkastumisen myötä. Siihen 
vaiheeseen piti käyttää aika paljonkin aikaa. Ja samalla huomasimme, että ei nuorten ja 
koulutettujen työllistyminenkään välttämättä ole aina helppoa. 

 

214. Autoimme Päiviä, 50v., löytämään uuden työn ohjelmistoalan myyntitöissä. Tutustuimme 
ohjelmistoalan yrityksiin, joilla oli ollut suuri kasvu. Päivi oli yhteydessä kyseisten yritysten 
myyntijohtajiin ja kertoi kuulevansa mielellään lisää heidän toiminnastaan. Jotain hyvää nämä 
yritykset selvästi tekivät ja Päivi halusi oppia heiltä. Hän halusi tulla huippu hyväksi. Muutaman 
tapaamisen jälkeen Päivi sai kuin saikin uuden työn! Palautteena Päivi sai uudelta työnantajalta, 
että hänen asenteensa ja osaamisensa avulla hän erottui muista. Henkilölle, joka pyrkii olemaan 
paras omalla erikoisosaamisalueellaan, löytyy aina töitä. Osoita työnantajalle, että haluat oppia. 
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215. Asiakkaamme Maria tahtoi rekrytoinnin ja työnantajakuvan ammattilaiseksi. Hän otti yhteyttä 
yrityksiin, jotka olivat menestyneet Great Place to Work – kilpailussa. Hän onnitteli yrityksiä ja 
kyseli heidän käytännöistään. Kysymys ”mikä teillä toimi?” osoittaa kiinnostusta ja halua oppia. 
Asiakkaamme sai juuri haluamansa paikan isosta organisaatiosta. Hänestä huokui kova asenne 
ja halu kehittyä omassa työssään. Kuka tahansa työnantaja olisi halunnut hänet. Tee jotain, mitä 
muut eivät tee. Se kannattaa. 

 

Harrastus- tai yhdistystoiminnan kautta  
 

216. Harrastin erästä urheilulajia ja sitä kautta aloin vähitellen tehdä myös töitä lajin parissa. 

  

217. Aktiivina eräässä yhdistyksessä. Yhdistys päätti palkata työntekijän. Työpaikkailmoitus oli vain 
jäsenistön nähtävillä. 

 

218. Järjestössä, jonka aktiivina olin toiminut pari vuotta, vapautui paikka. Useammat henkilöt 
suosittelivat minulle paikan hakemista. Paikka oli myös julkisesti avoinna. 

 

 

Työharjoittelun tai kesätyön kautta 
 

219. Olin työharjoittelussa yrityksessä ja jälkeenpäin esimies otti yhteyttä ja tarjosi töitä. 
 

220. Sain tämän hetkisen työni siten, että olin viime vuonna korkeakouluharjoittelijana. Tämän 
kesän alussa minulle mainittiin ohimennen, että paikassa olisi tarvetta väliaikaisesti ja pikaisesti 
työntekijälle. Reagoin välittömästi ja sain paikan. 

 

221. Hain työharjoittelupaikkaa, jonka sain. Siihen sain heti perään kesätyön, koska minut oli jo 
perehdytetty. Tämän jälkeen työsuhteeni vakinaistettiin, koska työnantaja oli niin tyytyväinen, 
että halusi pitää minut. 

 

222. Harjoittelusta kesätöihin, minkä jälkeen nousujohteinen ura. Työsuhde kestänyt nyt 15 vuotta. 
 

223. Olin harjoittelussa, jonka päätyttyä minut kutsuttiin kyseiseen paikkaan projektipäälliköksi. 
 

224. Hakeuduin minua kiinnostavaan paikkaan työharjoitteluun, josta minulle tarjottiin 
harjoittelujakson päättyessä töitä. 

 

225. Minut palkattiin työharjoittelun ja valmistumisen jälkeen. 
 

226. Olin ollut kesätöissä eräässä organisaatiossa. Menin joulun alla viemään heille joulukorttia ja 
moikkaamaan heitä. Minulle tarjottiin visiitin aikana vuoden sijaisuutta alkaen siitä muutaman 
viikon päästä. Eivät olleet löytäneet sopivaa sijaista - olin siis oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
Intuitioni johdatti piipahtamaan siellä. 

 

227. Tein 10 viikon harjoittelun yrityksessä X. Harjoitteluni loppupuolella samasta tiimistä kollegani 
irtisanoutui ja minulle avautui paikka ennen perhevapaalta saapuvan työntekijän paluut 

 
228. Olin aiemmin tehnyt korkeakouluopintoihin kuuluvan harjoittelun eräässä arkistossa. 

Myöhemmin ko. arkiston johtaja soitti minulle ja pyysi töihin alkavaan hankkeeseen. Siis hyvin 
perinteinen piilotyöpaikkaan työllistyminen. 

 
229. Harjoittelupaikasta pyydettiin kesätöihin. 
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230. Olin kesätöissä ja pestin loputtua minulle kerrottiin muutaman kuukauden päästä tulossa 
olevasta vakipaikasta, jonka ns. halutessani saisin. Myös pätkä- ja projektitöitä olen saanut niin, 
että yhden pätkän päättymisen lähetyessä on työnantaja alkanut miettiä, miten saisi pidettyä 
minut talossa. Kummassakin tapauksessa siis niin, että ensin olen päässyt sisälle taloon ns. 
normaalin työnhaun kautta ja siitä on sitten poikinut jokin uusi pesti. 

 
231. Harjoittelupaikan kautta. 
 

232. Harjoittelupaikoissa oma työpanos on vaikuttanut ehkä eniten siihen, että jatkoa on aina 
halutessani seurannut. 

 
233. Harjoitteluni jälkeen pääsin tekemään satunnaisia töitä, kun hoidin hommani hyvin ja olin jo 

harjoittelun aikana suunnittelemassa tulevia ohjelmia joihin aika luonnollisesti sitten 
palkkauduinkin. 

 

234. Työharjoitteluni loppupuolella ehdotin keskustelua esimieheni kanssa. Juttelimme 
harjoittelustani sekä toin samalla esille kiinnostukseni työskentelystä kyseisessä työpaikassa 
harjoitteluni jälkeenkin. 

 
 

235. Tarvitsin harjoittelupaikan ja siitä jäin vakituiseen työsuhteeseen. 
 
 

236. Olen hakenut viimeksi töitä v. 2001. Tuolloin piilotyöpaikka löytyi yrityksestä, jolle tein 
lopputyöni. 

 
237. Olin eräänlaisen työllistämisprojektin kautta muutaman kuukauden yhdessä järjestössä. 

Samassa toimistohotellissa oli muitakin järjestöjä, joista yhteen tarvittiin minun kaltaistani 
työntekijää tai ainakin minun taitojani. Tutustuttuani asiasta vastaavaan henkilöön hän kysyi, 
kiinnostaisiko työ heillä ja vastasin kiinnostavan. Harjoittelupätkän päätyttyä siirryin tähän toiseen 
järjestöön palkkatöihin pidemmäksi aikaa. 

 
 
 
 

Työnhaun ja rekrytoinnin ammattilaisen kautta tai työnhaun 

tapahtumisista 
 

238. Headhunterin välityksellä. 
 

239. Menin yliopiston rekrypäiville esittäytymään rekrytointifirmalle ja kerrottuani taustastani 
rekrytoija hoksasi, että hänellä voisi olla avoin paikka minulle. 

 
240. Headhunterin avulla sain edellisen työpaikkani. 

 
241. Minulla on tiedot useiden eri suorahakutoimistojen rekistereissä. Ystävä, joka oli töissä 

yhdessä niistä, suositteli minua short-listalle. Headhunter tarjosi paikkaa, tein testit ja minut 
valittiin toimitusjohtajaksi uuteen yritykseen. Asiassa painoi myös se, että tämän yrityksen toinen 
osakasyhtiö oli ollut yksi aiemmista työnantajistani. He siis tiesivät minut luotettavaksi.  

 
242. Minulla on tiedot useiden eri suorahakutoimistojen rekistereissä. Ystävä, joka oli töissä 

yhdestä niissä, suositteli minua short-listalle. Headhunter tarjosi paikkaa, tein testit, valittiin tj:ksi 
uuteen yritykseen. Asiassa painoi myös se, että tämän yrityksen toinen osakasyhtiö oli ollut yksi 
aiemmista työnantajistani. Eli tiesivät minut luotettavaksi. 

 

243. Rekrytointimessuilla juttelin ständillä. 
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244. FEC-työvoimakoulutuksen kautta, rekryfirman avulla. He kartoittivat yritysten tarpeita ja 
lähettivät CV:ni eteenpäin potentiaalisille työnantajille. Sen jälkeen oli tavalliseen tapaan 
työhaastattelu. Yksinään omat avoimet hakemukseni eivät ole vielä tähän mennessä tuottaneet 
tulosta. 
 

 

245. Headhunter otti yhteyttä. 
 

246. Rekrymessuilta. 
 

247. Tutustuin yritykseen messuilla, jonka jälkeen lähetin avoimen hakemuksen, jossa tarjosin 
itseäni positioon, jota yrityksessä ei vielä ollut. 

 
248. Headhunter soitti. 
 

249. Menin messuille ja juttelin siellä muutaman yrityksen kanssa, joiden arvelin tarvitsevan 
käännöstöitä. Sain näin harjoittelutyön. Toisen kerran pyysin päästä kuulemaan uudesta alasta, 
ja sain näin naaman tunnetuksi. 

 

250. Headhunter otti yhteyttä elokuussa ja työsopimus allekirjoitettiin marraskuussa. 
 

251. Headhunter otti minuun yhteyttä ja siitä käynnistyi monivaiheinen yht3kk kestävä 
rekryprosessi useine haastatteluineen ja testeineen.  

 
252. Pääsin vuokratyöfirman listoilta pitkään vuokrapestiin (= 12 kk), koska vuokratehtävään valittu 

henkilö oli lopettanut alkumetreillä. 
 

253. Kaikki työpaikat viime vuosina on olleet piilossa. Työnantaja on tiedustellut osaajaa 
konsulttitoimistoltani ja sitten menin firman haastatteluun. Elikkä minut vuokrattiin. 

 
254. Suorahakuyritys otti minuun yhteyttä ja palkkasi itselleen. 

 
255. Juttelin ihmisille tapahtumassa. 

 
256. Headhunter soitti ja lopulta minut valittiin tehtävään. 

 
257. Yliopiston rekrytointipalveluiden kautta sain mentorin, joka otti minut mukaan projekteihinsa - 

niiden nimissä haimme apurahaa, joka myönnettiin ja näin ollen käytännössä työllistin itse itseni. 
 

258. Olin tehnyt työnhakuprofiilin yliopiston rekrytointipalveluihin, ja työnantaja otti minuun sitä 
kautta yhteyttä. Olin vielä loppuvaiheen opiskelija. Heillä oli tullut yllättäen kiire rekrytoinnin 
kanssa, eikä ollut enää aikaa julkiseen hakuun. Kävin työpaikalla pomojen kanssa juttusilla ja 
sain työn, joka alkoi perhevapaan sijaisuutena jo seuraavalla viikolla, jatkui määräaikaisena ja 
lopulta työsuhde vakinaistettiin.  

 

 

Sosiaalisen median kautta 
 

259. Bongasin LikedInissä sattumalta paikan, joka vain vilahti siellä. Löysin sen sittemmin yrityksen 
omalta sivulta, josta sain tarkemman tiedon. Sain paikan, mutta työnantaja irtisanoi koeajalla, 
mikä oli kyllä yllätys. 

 
260. Joskus olen myös laittanut verkostolle viestiä LinkedInin kautta. Että hakusessa uusi 

vastuullinen asema. 
 

261. Tuleva työnantaja löysi minut LinkedIn:istä. 
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Työ tuli luokseni 
 

262. Poikkeuksellisesti viimeisimmässä työpaikassani työ tuli luokseni - olin hakenut aiemmin 
yrityksessä avoinna olevaa paikkaa, mihin minua ei valittu. Olin merkinnyt hakemukseni olevan 
käytettävissä vuoden ajan muihinkin tehtäviin ja minuun otettiin yhteyttä liittyen toiseen 
tehtävään, jota ei halutta laittaa avoimeen hakuun. Valitettavasti tätäkään positiota ei 
vakinaistettu vaan olin ketjutetuissa määräaikaisissa tehtävissä (sama työ koko ajan) kolme 
vuotta. 

263. Irtisanoutumispäivänä kilpailevasta fimasta tuli tekstiviesti "täällä olisi töitä". Ei tarvinnut olla 
päivääkään työttömänä. 
 

264. Kerran minulle soitettiin ihan pyytämättä ja yllättäen ja tarjottiin unelmmieni duunia. Olin ollut 
paikassa edellisenä vuotena harjoittelijana ja pitänyt yhteyttä työkaveriini, joka oli yhtäkkiä 
tilanteessa jossa hän tarvitsi äkkiä ihmisen töihin ja minä tulin mieleen. 
 
 

265. Työnantaja bongasi minut opiskeluaikana ja pyysi olemaan yhteydessä, jos joskus tarvitsen 
työtä. 
 
 

266. Minut pyydettiin haastatteluun ja melkein heti sainkin tietää tulleeni valituksi. 
 

267. Minulle tarjottiin töitä paikasta, jossa olin ollut ennenkin. 
 

268. Olin yläasteella TETissä paikallisessa kahvilassa, jonne vein jälkeenpäinkin ystäviäni, ja 
kerran sitten kahvilan omistaja kysyi, voisinko tulla extraajaksi. 

 

 
269. Tarvittiin nopeasti ruotsin kielen taitoista ja minua oli suositeltu. 

 
270. Konsernin henkilöstöosastolta otettiin yhteyttä hieman ennen opintovapaani päättymistä ja 

pyydettiin töihin ns. keskushallintoon toiseen tehtävään. 

 
 

 

Olin hakenut rekryfirman kautta toista työtä, jota en 
saanut. Muutaman viikon kuluttua firmasta soitettiin ja 
kysyttiin, kiinnostaisiko työ toisessa yrityksessä. Tämä työ 
ei ollut avoimessa haussa lainkaan. 

 
 
 
 

271. Hain julkisessa haussa ollutta työpaikkaa ja pääsin haastatteluun. En tullut valituksi, mutta 
sain jonkin ajan kuluttua haastattelijalta vinkin toisesta paikasta, joka oli piilotyöpaikka. Sain 
paikan! Toisen kerran kuulin verkostojen kautta paikasta, jota ei laitettu julkiseen hakuun. Sain 
paikan. Molemmissa tapauksessa toimin nopeasti ja otin heti yhteyttä rekrytoivaan tahoon. 

 
272. Olin hakenut yhtä vakituista työpaikkaa, jonka perään soitin hakuajan umpeuduttua. En 

valitettavasti päässyt haastatteluun, koska vakituinen virka olisi vaatinut tutkinnon. Muutama 
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kuukausi tämän rekrytoinnin jälkeen minulle soitettiin ja tarjottiin määräaikainen virka samoilla 
työtehtävillä, koska minut muistettiin ainoana soittajana ensimmäisellä rekrytointikierroksella. 

 

273. Työnantajan rekrytoija otti minuun yhteyttä Linkedinin kautta ja kysyi kiinnostusta. 
 

274. Luennolla opettaja kysyi halukkaita projektiin.  
 

275. Olin hakenut rekryfirman kautta toista työtä, jota en saanut. Muutaman viikon kuluttua firmasta 
soitettiin ja kysyttiin, kiinnostaisiko työ toisessa yrityksessä. Tämä työ ei ollut avoimessa haussa 
lainkaan. 

 

276. Valmistujaisissani alan yrityksen toimitusjohtaja sanoi minulle, että olen tervetullut hänelle 
töihin jos joskus haluan. Työpaikka sijaiitsi silloin toisella paikkakunnalla, joten en tarttunut 
siihen. Vuoden päästä elämäntilanteeni muuttui ja laitoin hänelle viestiä, onko tarjous edelleen 
voimassa. Aloitin hänellä vuoden mittaisen työn, jonka jälkeen kerroin, etten viihdy vieraalla 
paikkakunnalla. Hän päätti laajentaa toimintaansa kotipaikkakunnalleni ja minulle palkattiin myös 
tiimi. 

 
277. En itse asiassa ole hakenut piilotöitä, mutta saanut kyllä piilotyöpaikan. Nykyiseen tehtävääni 

minua kysyttiin hyvin nopealla aikataululla, koska edeltäjäni joutui lopettamaan työnsä. 
Työskentelin sitä ennen nykyisen esimieheni alaisen johtamassa yksikössä, jossa sielläkin hoidin 
monia tehtäviä, jotka erosivat muiden työntekijöiden perustehtävistä. Tämä kiinnitti silloin 
ilmeisesti huomiota. Nykyisessäkin paikassa tehtävänkuvani on laajentunut vähitellen, koska 
koulutustani halutaan hyödyntää. 

 

278. Hain ensimmäistä "oikeaa työpaikkaani". Vastasin työpaikkailmoitukseen, ja kerroin 
hakemuksessa olevani hyvin kiinnostunut myös heillä tehtävästä muusta työstä. Toinen henkilö 
valittiin hakemaani paikkaan ja minut valittiin tehtävään, minkä alasta kerroin hakemuksessani 
olevani kiinnostunut. 

 

279. Minulle soitettiin. 
 

280. Minulle tuli puhelinsoitto ja tarjottiin uutta vakanssia, mistä kiinnostuin. Sovittiin pikaisesti 
haastatteluaika ja pääsin jatkoon sekä sain työpaikan, vaikka olikin vuoden määräaikainen 
paikka. 

 
281. En tehnyt mitään! Työ tuli (harrastus)kaverin kautta. Liittyi hänen työhönsä ja projektiinsa ja oli 

tarve projektipäällikölle "viereisessä" projektissa. Hän itse ei kuitenkaan voinut tehdä päätöstä, 
vaan toimi esittelijänä. Vähän samanlainen oli myös tätä edeltävän työn saaminen. Omien 
suorien yhteydenottojen kautta sain tapaamisia aikaiseksi, mutta loppujen lopuksi juttu jäi ilmaan 
(palkkaneuvottelu). Sitten yksi "johtaja", jonka olin tavannut, lähtikin kyseisestä firmasta aika pian 
ja jonkin ajan päästä otti yhteyttä kysyen minun tilannetta. Aika pian sen jälkeen tehtiin soppari 
määräaikaisesta työsuhteesta (projekti). 

 
282. On soitettu ja kysytty töihin. Tutun suosituksesta, vanha koulukaveri.  

 
283. Minut nimitettiin kutsusta laatimaan selvitystyötä. Olen aiemmin tehnyt yhteistyötä saman 

tahon kanssa muissa rooleissa. 
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284. Hain toiseen organisaatioon toiminnanjohtajaksi, vaikka palkka oli surkea. Organisaation 
puheenjohtaja kiinnostui profiilistani ja ehdotti minua toimitusjohtajaksi tuntemaansa saman alan 
perheyritykseen, jossa kaivattiin uutta vetäjää. 

 
285. Vuodesta 2001 alkaen työpaikkani - yhtä lukuun ottamatta - ovat olleet sellaisia, jotka eivät 

olleet julkisessa haussa. Niistä on soitettu minulle.  
 

286. Ilmoittauduin kotipaikkakuntani kansalaisopiston sijaisrekisteriin. Vuoden kuluttua minulle 
soitettiin ja tarjottiin varsinaisen opettajan virkaa. 

 
287. Hain avoinna ollutta tehtävää, yritys tarjosi toista, mikä ei ollut avoimessa haussa. 

 
288. Edellinen työnantaja soitti ja pyysi töihin. 

 

 

 

Toiseen tehtävään samassa organisaatiossa 
 

289. Jatkunut suoraan määräaikaisesta työsuhteesta toinen työ samassa paikassa, eli periaatteessa  
työnantaja on "etsinyt" jatkoa työpaikassa. 

 
290. Kysyin tutusta työpaikasta muita tehtäviä. 

 
291. Olin ollut samassa yhtiössä opiskeluaikana töissä. Sieltä otettiin yhteyttä ja pyydettiin töihin. 

 
293. Menin provisiopalkkaiseksi uuteen firmaan ja kun autoin firmassa katastrofin hetkellä, tj halusi 

palkata minut kun näki työmoraalini ja joustokyvyn. Siellä meni 4,5 v ja hyvin vähän työtä. 
 

294. Suostumalla ensin samassa yrityksessä olevaan ”huonompaan” hommaan, jotta työnantaja on 
saanut tutustua minuun rauhassa.  

 
295. En saanut hakemaani paikkaa, mutta pyysin lähettämään hakemukseni eteenpäin toiselle 

osastolle, jos siellä tarvittaisiin kesätyöntekijää. Sain paikan. 
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296. Toimin hyvin lyhyissä projektitöissä opiskeluaikana. Siltä pohjalta minua pyydettiin 
myöhemmin suoraan pidempään työsuhteeseen samantyyppisiin tehtäviin saman organisaation 
eri osastolle. 

 
297. Minua kysyttiin yritykseen, jossa olin aiemmin työskennellyt. 

 
298. Aikaisempi esimieheni pyysi minua uuteen työsuhteeseen vähän aikaa edellisen päätyttyä. 

 
299. Hain julkisessa haussa ollutta työpaikkaa ja pääsin haastatteluun. En tullut valituksi, mutta 

sain jonkin ajan kuluttua haastattelijalta vinkin toisesta paikasta, joka oli piilotyöpaikka. Sain 
paikan!  

 

300. Sain edellisen työn, kun hain ensin avoimena olevaan paikkaan yrityksestä. En saanut juuri 
sitä paikkaa mutta he soittivat minulle, että olisi tarjolla toinen työ johon he olisivat valmiita 
palkkaamaan minut. 

 

 
 
 

 

Vinkki: 
Montevista Oy:n omalta kanavalta YouTubesta pääset katsomaan maksutta 

Riikka Pajusen valmennuksen otsikolla ”Miten piilotyöpaikkoja löydetään, 

luodaan ja lähestytään?”  
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Liity verkostoomme somessa ja nappaa konkreettisia 
vinkkejä ja uutta energiaa oman onnellisen työelämäsi 

luomiseen! 
 

    
 

 

 

 

 

 

Voimallisin terveisin, 

Ystäväsi Montevistassa, 

Happy at work-tiimin 

Riikka, toimitusjohtaja ja valmentaja & 

Rosa, kehitysjohtaja ja valmentaja 
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