
VINKKEJÄ 
KESÄTYÖNHAKUUN

Ensimmäiset 
kesätyöpaikat julkaistaan 

jo joulukuussa, vilkkaimmillaan 
kesätyöntekijöiden haku on tammi-

helmikuussa. 

Joitain töitä on tarjolla myös lyhyellä 
varoitusajalla, joten ei kannata 

hätääntyä, jos et heti löydä 
työpaikkaa. Muista jatkuva 

aktiivisuus!

MILLOIN 
HAKEA?



Avoimia kesätyöpaikkoja ympäri Suomea löydät mm. 
osoitteesta oikotie.fi/kesatyo

Tee Oikotien ilmoitusvahti, jolloin saat tiedon tuoreista paikoista 
sähköpostiisi. Kannattaa hakea mieluista paikkaa heti, eikä odotella 
viimeiseen hakupäivään asti – osa yrityksistä aloittaa haastattelut jo 

hakuaikana.

Hyödynnä omia kontakteja – voit kysyä sukulaisilta tai naapureilta, tarvitaanko 
heidän työpaikallaan ahkeraa kesätyöläistä. Käytä myös sosiaalista mediaa 

aktiivisesti.

Marssi suoraan kiinnostavaan yritykseen ja kysy töitä! Tällöin kannattaa ottaa cv 
mukaan ja miettiä etukäteen hyvät perustelut, miksi on kiinnostunut työpaikasta 

(esim. kiinnostava toimiala, tuotteet tai jos sinulla on sellaista osaamista, 
mikä hyödyttäisi yritystä).

Ole avoimin mielin, vaikket pääsisikään töihin ykkösvaihtoehtoosi 
– opit joka tapauksessa uutta ja voit tavata mielenkiintoisia 
ihmisiä ja ennen kaikkea, kerrytät työkokemustasi. Lyhytkin 

työkokemus helpottaa työnhakua tulevaisuudessa.

MISTÄ
HAKEA?



Ole ajoissa paikalla, noin 5-10 minuuttia 
ennen haastattelua. Älä missään nimessä 

myöhästy! Varaa matkaan aikaa. Varaudu siihen, 
että paikalle voi olla vaikea löytää.

Jos olet saamassa työn, muista tehdä kirjallinen 
työsopimus. Suullinen työsopimus on yhtä pätevä, mutta 

sen sisältöä on vaikea todistaa jälkikäteen. Työsopimuksessa 
kannattaa huomioida seuraavat asiat: työnteon 

alkamisajankohta, työntekopaikka, työsuhteen muoto ja kesto, 
mahdollinen koeaika, pääasialliset työtehtävät, työaika, 

sovellettava työehtosopimus, palkka ja palkanmaksukausi, 
vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika ja sen 

määräytyminen. Määräaikaisessa työsopimuksessa 
määräaikaisen työn peruste ja sopimuksen 

päättymisaika (tai arvio siitä).

Tee itsestäsi CV eli ansioluettelo ja listaa siihen 
taitosi ja osaamisesi sekä tietenkin mahdollinen 

aiempi työkokemus. Työkokemuksen puuttuessa voit 
listata taitoja, joita olet kerryttänyt koulun projekteissa 
ja harrastuksissa. Kaikenlainen sosiaalisen median 

osaaminen kannattaa listata. Jos osaat koodata, kerro myös 
se! Tuo työhakemuksessasi esiin, miksi haluaisit työskennellä 

kyseisessä firmassa

Voit tehdä itsestäsi myös lyhyen videon, jossa kerrot lyhyesti 
itsestäsi ja vahvuuksistasi

Osoita motivaatiota ja aitoa kiinnostusta yritystä kohtaan

CV-pohjan ja ohjeet löydät osoitteesta  
tyopaikat.oikotie.fi/tyonhaundokumentit

MILLAINEN
HAKEMUS?

HAASTATTELU
JA SOPIMUS



Toimita verokortti 
työnantajalle

Ole aktiivinen, reipas ja kunnioita 
työnantajaasi. Työnantaja osoittaa 

luottamuksensa sinua kohtaan palkatessaan, 
joten käyttäydy sen mukaisesti!

Kysy, kysy, kysy! Ole utelias ja osoita 
kiinnostuksesi yritystä kohtaan. Voit kertoa 

myös omista näkemyksistäsi (kunhan teet sen 
rakentavalla tavalla).

Muista pyytää työtodistus työjakson 
päätyttyä. Voit pyytää myös 

suosittelijaa CV:seesi.

TYÖSSÄ

Oikeille urille.


