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Kv-palvelut



Mikä ihmeen Europass?



Europassi kv-haussa 1

Europassin kautta käyttäjät voivat 
luoda Europassi-ansioluettelopohjia, 
saatekirjeitä sekä etsiä työpaikkoja 

ja opiskelumahdollisuuksia 
Euroopasta. Europassi-portaali 

ehdottaa käyttäjän kiinnostuksen 
kohteiden ja kokemuksen perusteella 

erilaisia mahdollisuuksia.

Käyttäjät voivat tallentaa portaaliin 
todistuksiaan, hakemuksia ja 

ansioluetteloitaan turvallisesti 
yhteen paikkaan. Digitaalisuuteen, 

joustavuuteen ja läpinäkyvyyteen on 
panostettu. Europassi on myös 

saanut uuden ilmeen ja sivuston 
rakenne on muuttunut.



Europassi kv-haussa 2

• Europassista käytetään kv-haussa 2 osaa:
• CV eli ansioluettelo

• Esittelykirje, joka lähetetään vastaanottavaan oppilaitokseen – laadi se siis 
huolella!

Laadi nämä hakemuksen liitteet osoitteessa https://europa.eu/europass/fi

https://europa.eu/europass/fi


Luo oma
Europassi

1. Luo ensin itsellesi EU login tunnukset.

2. Mene osoitteeseeen
https://europa.eu/europass/fi ja
kirjaudu tunnuksillasi

3. Klikkaa "Luo ansioluettelo“

Jos haluat luoda vain hakemuksen
liitteet, voit painaa seuraavaksi "jatka". 
EU login –tunnukset tulevat pian 
pakolliseksi, ja tarvitset niitä myös
myöhemmin.

Varaa koneelle hyvä kasvokuva
itsestäsi, tarvitset sen CV:hen

http://Mehttps:/europa.eu/europass/fi


Ansioluettelo eli 
CV



Ansioluettelo eli CV Europassissa

• Valitse seuraavaksi "Luo uusi ansioluettelo"



Ansioluettelo eli CV Europassissa

• TÄRKEÄÄ! Seuraavaksi valitse 
ansioluettelosi kieleksi englanti

• Syötä sitten henkilötietosi kenttiin
syntymäaika, sukupuoli ja kansallisuus
tarvitaan etsittäessä sinulle 
työpaikkaa

• Lisää myös valokuvasi tallennetuista 
tiedostoistasi

• Kirjoita itsestäsi englanniksi
kohtaan "About me"



Ansioluettelo eli CV

• Muista laittaa puhelinnumerosi
kansainvälisessä muodossa (ilman
ekaa 0:aa)

• Sähköpostiosoitteeksi kannattaa
laittaa henkilökohtainen, ei
koulun meili

• Paina lopuksi alhaalla "Tallenna"



Ansioluettelon sisältö

• Lisää ansioluetteloosi sisältöä kohdasta "Lisää uusi osio"



Ansioluettelon sisältö

Täytä ainakin kohdat
• Work Experience (työkokemus -

tet ja koso-paikat)
• Education and training (koulutus)
• Language skills (kielitaito)

Muitakin kohtia (erityisesti 
Digital skills, Driving licence) 
kannattaa täydentää!



Ansioluettelo: koulutus

• Lisää myös nyt suorittamasi koulutus. 
Merkitse se kesken olevaksi alhaalla vetonappulalla "ongoing"

• Kirjoita koulun nimi englanniksi:
South Savo Vocational College, Esedu

• Muista tallentaa jokainen osio



Ansioluettelo: 
kielitaito

• Lisää äidinkielesi

• Lisää muu kielitaitosi,
ja määrittele kielitaidon tasosi

Taitotasokuvaukset

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/169733_taitotasokuvaukset_cefr.pdf


Ansioluettelo valmis!

• Kun olet lisännyt haluamasi 
tiedot, paina Seuraava

• Nyt voit valita haluamasi 
ulkoasun ansioluettelollesi 
ja tallentaa sen pdf-muotoisena 
tietokoneellesi



Saatekirje



Luo saatekirje

1. Mene osoitteeseeen
https://europa.eu/europass/fi

2. Klikkaa ”Luo saatekirje“

Jos haluat luoda vain 
hakemuksen liitteet, voit painaa
seuraavaksi "jatka"

https://europa.eu/europass/fi


Saatekirje Europassissa

Valitse "Luo uusi saatekirje"



Saatekirje 
Europassissa

• Kielivalintaoletuksena on englanti

• Täytä tietosi avoinna oleviin kenttiin

• Muista puhelinnumero kansainvälisessä muodossa (ilman ekaa 0:aa)

• Vastaanottajaa ei tarvitse määritellä!

• Paikkakunta, päivämäärä ja asia-kohtaan pakollinen tieto on aihe –
kirjoita siihen Cover letter/ Work experience abroad



Saatekirje: aloitus ja lopetus

• Tärkein osa saatekirjeessä on tietenkin sen sisältö.

• Aloita tervehdyksellä (laatikkoon Opening salutation) – voit valita 
valmiista vaihtoehdoista. Suosittelen alinta, eli
• "To whom it may concern"

• Kirjeen sisältö; kts. Seuraava dia

• Loppuun lisäät vielä lopputervehdyksen (esim. Kind regards) ja nimesi. 
Voit ladata myös allekirjoituksesi, jos sinulla on se sähköisessä muodossa.

• Lopuksi paina Seuraava>



Saatekirje: sisältö
Kerro saatekirjeessäsi ainakin:

• Kerro itsestäsi (kerro nimesi ja ikäsi ; missä asut ; harrastuksesi ; millainen olet 
luonteeltasi ; missä asioissa olet hyvä)

• Kerro millainen olet työntekijänä

• mitä osaat hyvin

• aiempi työkokemuksesi (myös työssäoppimis-/koulutussopimusjaksot)

• miksi haluat ulkomaille vaihtoon

• millaisia työtehtäviä haluat tehdä

• mitä haluat oppia ammatillisesti ulkomaan vaihdon aikana



Saatekirjeesi
on valmis!

• Lopuksi voit valita saatekirjeesi
ulkoasun ja tallentaa sen
koneellesi pdf-muodossa.

• Kun molemmat liitteesi ovat
valmiina koneellasi, lisää ne 
Wilmassa hakemukseesi


