
  Sanasto- ja rakennetehtävät TYÖNHAKIJA 

Etsi sanat teeman sanalistasta.  

 

A. Täydennä lauseet sopivalla henkilösanalla. 

 

1. __________________________ on päällikkö tai pomo. 

2. Työhaastattelussa hän, joka haastattelee, on __________________________ ja 

hän, jota haastatellaan, on _______________________________. 

3. ___________________________ on henkilö tai yritys, joka tarjoaa työpaikan 

työnhakijalle. 

4. Henkilö, joka voi antaa uudelle työnantajalle tietoja työnhakijasta, on 

__________________________. 

 

B. Täydennä lauseet sopivalla sanalla, joka tarkoittaa asiakirjaa. Kirjoita sana sopivassa 

muodossa. 

1. ______________________________ työnantaja kertoo, millainen työtehtävä 

yrityksessä on avoinna ja millaista työntekijää tehtävään etsitään. 

2. _____________________________ on kirjeen tai sähköpostin mukana lähetettävä 

asiakirja, joka sisältää tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa asiasta. 

3. _____________________________ kirjoitetaan kaikki tärkeät henkilökohtaiset 

taustatiedot, kuten koulutus, työkokemus ja harrastukset. 

4. _____________________________ sovitaan työsuhteen perusasiat kuten 

työsuhteen kesto, työaika ja palkka. 

 

C. Kirjoita, mikä verbi vastaa substantiivia. 

1. sopimus  SOPIA 

2. yrittäjyys  YRITTÄÄ 

3. ilmoitus _______________________________ 

4. osaaminen _____________________________ 

5. saavutus _______________________________ 

6. vaatimus _______________________________ 

7. liite ___________________________________ 

8. tiedustelu ______________________________ 

9. kokemus _______________________________ 

10. valinta _________________________________ 

 



D. Kirjoita t-monikot. 

 

1. todistus _____________________________________________ 

2. avoin työpaikka _______________________________________ 

3. luonteenpiirre ________________________________________  

4. vahvuus _____________________________________________ 

5. työsuhde ____________________________________________ 

 

 

E. 1) Mitkä seuraavista substantiiveista ovat työnhakijalle positiivisia  

ja mitkä negatiivisia ominaisuuksia? Kirjoita viivalle P tai N. 

2) Kirjoita adjektiivi, josta substantiivi johtuu. 

 

1. tarkkuus ___  TARKKA 

2. huolimattomuus ___ _____________________ 

3. oma-aloitteisuus ___ _____________________ 

4. täsmällisyys ___ _____________________ 

5. lyhytjännitteisyys ___ _____________________ 

6. tehokkuus ___  _____________________ 

7. stressinsietokyky ___ STRESSINSIETOKYKYINEN 

8. hajamielisyys ___ _____________________ 

9. joustavuus ___  _____________________ 

10. itsekkyys ___  _____________________ 

11. idearikkaus ___  _____________________ 

12. vastuuntunto ___ _____________________ 

 

F. Etsi sanat teeman sanalistasta. 

 

1. _________________________ on avoin työpaikka, jota ei ilmoiteta missään julkisesti. 

2. _________________________ on aika, jonka lopussa työnantaja harkitsee, jatkuuko 

työntekijän työsuhde. 

3. _________________________ sisältää työntekijän kaikki työtehtävät, joita hän hoitaa 

työssään. 

4. _________________________ on yhteiskunnallisesti tärkeää toimintaa, johon henkilö 

valitaan, esim. kansanedustaja tai kirkkovaltuutettu.  

5. _________________________ tarkoittaa, että ihmiset luovat kontakteja erilaisiin 

ihmisiin ja yrityksiin. 

 

 


