
 

 

 
TYÖHAASTATTELUKYSYMYSTEN MALLIESIMERKKEJÄ 
 
Alle on koottu mallikysymyksiä rekrytointitilannetta varten. Kaikkia 
listan kysymyksiä ei ole tarkoitus valita, vaan poimia niistä olennaiset 
haetun työtehtävän ja haastattelutilanteen kannalta. Haastattelija voi ja 
on myös suotavaa muodostaa omia kysymyksiä listan ulkopuolelta.  
 
TAUSTAA HAASTATELTAVASTA 
 

1. Voit kertoa vapaamuotoisesti itsestäsi?  
2. Miten rentoudut?  
3. Mikä on sinulle tärkeää elämässä?  
4. Onko jotain, mitä haluaisit itsestäsi vielä kertoa, mitä emme ole osanneet 

kysyä? 
 
KYSYMYKSIÄ EDELLISISTÄ TYÖTEHTÄVISTÄ:  
 

1. Mistä työtehtävistä olet pitänyt eniten ja miksi?  
2. Mistä työtehtävistä olet pitänyt vähiten ja miksi? 
3. Mitä tämä tehtävä antaisi sinulle sellaista, mitä et nykyisessä saa? 
4. Mitä itsenäisiä tehtäviä olet suorittanut urallasi? Mitä projekteja olet vetänyt? 
5. Mikä on urallasi mielestäsi paras saavutus/jokin mistä olet ylpeä? 
6. Kerro jokin vaativa tilanne ja miten olet sen ratkaissut? 
7. Miksi haluat vaihtaa työtä? 
8. Miten sait aikaisemmat työtehtäväsi? Miksi vaihdoit seuraavaan? 

 

MINÄ TYÖNTEKIJÄNÄ 
 

1. Kerro työskentelytavoistasi? (Tarkka, nopea, spontaani, luova, itsenäinen etc.) 
2. Mitkä ovat parhaat puolesi tiimin jäsenenä? 
3. Mitä puoliasi haluaisit itsessäsi kehittää? Mitkä ovat parhaita puoliasi?  
4. Miten toivot itseäsi johdettavan?  
5. Minkälaisessa työyhteisössä viihdyt?  
6. Millainen on hyvä työtoveri? Millainen työtoveri itse olet?  
7. Minkälaisissa tiimeissä olet tehnyt töitä? 
8. Millaisia keinoja käytät tiukassa neuvottelutilanteessa? 
9. Miten toimit stressaavassa tilanteessa? Kerro esimerkki jostain turhauttavasta 

tilanteesta?  
10. Jos voisit mainita kolme asiaa tai taitoa, missä olet erittäin hyvä, mitä ne 

olisivat?  

 
 



 

 

TYÖ JA TULEVAISUUS 
 

1. Millaisista asioista saat tyydytystä työnteossa ja mitkä asiat motivoivat?  
2. Mitä uutta aiot omaksua tai saavuttaa seuraavaksi? 
3. Mitä tavoitteita sinulla on (1v. 5v.)? 

 
HAETTAVA TYÖTEHTÄVÄ 

 
1. Mikäli sinut valitaan tähän tehtävään, kuinka aloitat sen?  
2. Miksi tämä työtehtävä kiinnostaa?  
3. Mistä löysit tiedon tästä työtehtävästä?  
4. Mitä tiedät FinFami järjestöstä? 
5. Mitkä osa-alueet tässä tehtävässä kiinnostavat ja mitkä tuntuvat ikävimmiltä? 
6. Minkälaisia ominaisuuksia vaaditaan hyvältä omais- ja järjestötyöntekijältä? 
7. Jos sinut valitaan, miten aloittaisit työtehtäväsi? 
8. Jos sinut valitaan, mitä odotat työtehtävältä? 
9. Palkkatoive?  
10. Koska voisit aloittaa?  
11. Kysymyksiä meille?  


