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Mistä haen kesätöitä?
Kesätyönhaku on kuumimmillaan tammi-helmikuussa. Kaikki työkokemus on hyödyksi,
joten kannattaa etsiä paikkoja avoimin mielin.
Oma aktiivisuus ja sinnikkyys - ja miksei myös kekseliäisyys – on tärkeintä työpaikan
etsinnässä. Kesätyön hakemisessa kannattaa hyödyntää kaikkia kanavia. Läheskään
kaikkia kesätyöpaikkoja ei ilmoiteta TE-palveluihin eivätkä ne näy netissä, joten
työnantajiin kannattaa ottaa yhteyttä oma-aloitteisesti. Tsekkaa paikat myös somesta
(LinkedIn, Facebook) ja postaa etsiväsi töitä.
Kaikki TE-palveluihin ilmoitetut kesätyöpaikat: paikat.te-palvelut.fi/
Sivuilta voi tilata sähköpostiin Paikkavahdin: Suorita kriteeriesi mukainen haku ja sen
jälkeen yläpalkkiin ilmestyy ”Vahti”.
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Miten haen?
Kun löydät kiinnostavan paikan, toimi heti. Hae avointa paikkaa ohjeistuksen
mukaisella tavalla. Hakemuksen tulee olla huolellisesti tehty eikä siinä saa olla virheitä.
Hyvä hakemus on lyhyt ja selkeä. Siitä pitää kuitenkin ilmetä, miksi juuri sinä olet sopiva
hakija. Lue huolellisesti, mitä työnantaja haluaa. Erotut eduksesi, kun osoitat, että olet
etukäteen tutustunut yritykseen. Jos haet kesätöitä netin kautta, muista, että esivalinta
tehdään sähköisten lomakkeiden perusteella.
Hakemukseen pitää aina liittää ansioluettelo (CV) eli listaus opinnoista ja
työkokemuksesta sekä osaamisesta ja erityistaidoista. Merkitse tiedot luettelomaisesti
aikajärjestykseen tuoreimmasta vanhimpaan. Se helpottaa lukijaa, joka haluaa löytää
tuoreimmat tiedot nopeasti. Erilaisia CV-malleja löytyy netistä hakemalla esimerkiksi "cvohje".
Mahdolliseen työhaastatteluun kannattaa valmistautua huolella, koska se on työnhaun
ratkaisevin vaihe. Voit valmistautua esimerkiksi googlaamalla yleisimpiä
työhaastattelukysymyksiä ja pohtimalla omia vastauksiasi niihin kyseistä työtehtävää
ajatellen. Ole ajoissa haastattelupaikalla ja esittäydy reippaasti! Muista katsekontakti! Mieti
myös valmiiksi pari kysymystä haussa olevasta tehtävästä, jotta kiinnostuksesi välittyy
paremmin haastattelussa.

Työsuhdeasiaa
1. Minkä ikäisenä saa mennä ansiotyöhön?
Vakituiseen työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut
oppivelvollisuutensa. Laissa säädetään lisäksi tilapäisen työnteon edellytyksistä. Nuori,
joka on täyttänyt tai samana kalenterivuonna täyttää 14 vuotta, voidaan ottaa kevyeen
työhön enintään puoleksi koulun loma-ajasta. Koulutyön aikana 14-vuotias voi tehdä
tilapäistä tai lyhytaikaista työtä.

2. Työsopimus
Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. 15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä ja päättää
työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori
itse huoltajan suostumuksesta. Muista kuitenkin, että työsopimusta ei tarvitse allekirjoittaa
heti siinä tilanteessa, kun työnantaja sen sinulle ojentaa. Jos et ymmärrä, mitä
työsopimuksen eri kohdilla tarkoitetaan, pyydä työnantajalta selvennystä tai ota sopimus
kotiin tarkemmin tutkittavaksi ja palauta se työnantajalle myöhemmin.
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3. Palkkaus ja lomakorvaus
Koululaisille maksettava palkka on yleensä 70–90% alimmasta taulukkopalkasta. Aina on
syytä varmistua siitä, että palkka lisineen on maksettu oikein. Työnantajan on aina palkan
maksaessaan annettava työntekijälle kirjallinen laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus
ja sen määräytymisen perusteet. Myös kesätyöntekijälle kuuluu yli- tai
sunnuntaityökorvaukset sekä ilta- ym. lisät eikä niitä saa sisällyttää peruspalkkaan.
Työsuhteen päättyessä loppupalkan yhteydessä maksetaan vuosilomakorvaus. Sitä ei saa
sisällyttää peruspalkkaan.

4. Työaika
15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin täysi-ikäistenkin, myös ylitöiden tekeminen on
sallittua työntekijän suostumuksella. Alle 15-vuotiaan työpäivä saa enintään olla 7 tuntia
päivässä, eikä ylitöitä saa tehdä. Yötyö on kielletty alle 18-vuotiaalta. Tehdyt tunnit
kannattaa myös itse merkitä ylös siltä varalta, että niistä myöhemmin tulee epäselvyyttä.
Muista myös lakisääteiset tauot ja ruokatunti!

5. Työturvallisuus
Työlainsäädäntö suojelee nuoria, alle 18-vuotiaita työntekijöitä. Sinulla ei saa teettää työtä,
joka voi vahingoittaa terveyttäsi, kehitystäsi tai koulunkäyntiäsi. Myös nuorten
työntekijöiden työaikoja on rajoitettu ja tietyt vaaralliset työt on kielletty nuorilta.
Lisätietoa: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija
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Kesätyöpaikkoja
Yleisiä paikkoja, jotka sopivat myös nuoremmille
▪

Tutustu työelämään ja tienaa (TTT) on kesäharjoitteluohjelma, joka on suunnattu
peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja valmentavassa koulutuksessa
oleville. Olennaista on, että et opiskele ammattiin eikä sinulla ole tutkintoa. Jo 13vuotias voi päästä töihin, mikäli täyttää samana vuonna 14 vuotta. Varsinkin suuret
kauppaketjut hakevat usein TTT-harjoittelijoita, mutta yleensä paikka etsitään itse.
TTT-mahdollisuudesta kannattaa aina kysyä suoraan työnantajilta ja jos työnantaja
ei tiedä aiheesta tarpeeksi, vinkkaa häntä kysymään lisätietoja omasta liitostaan.
Kahden viikon harjoittelujaksosta maksetaan palkkaa n. 360–375 euroa, joka
sisältää lomakorvauksen. Joillain aloilla palkka voi olla suurempi. Lisätietoa

▪

Mannerheimin lastensuojeluliitto välittää 16 vuotta täyttäneille lastenhoitotöitä
perheissä. Hoitajaksi pääset osallistumalla MLL:n järjestämään koulutukseen. Alan
ammattilaiset sekä opiskelijat käyvät lyhyemmän perehdytyksen.

▪

4H:lla on useita alueellisia yhdistyksiä, joista useimmat välittävät nuoria töihin.
Suurimmalla osalla työpaikkojen alaikäraja on 14 vuotta. Alueesta riippuen työ voi
olla esimerkiksi puutarhanhoitoa tai jonkun auttamista kotitöissä. 4H välittää myös
lastenhoitajia ja eläinvahteja/dogsittereitä.
Suomenkieliset yhdistykset
4H-föreningarna i Svenskfinland

▪

Nuorimmille kesätyönhakijoille on tarjolla esimerkiksi palvelualan töitä torilla,
kaupoissa ja kahviloissa sekä kioskeissa jne. Kesällä tarvitaan myös paljon
poimijoita eri viljelystiloille.

Kaupungit, kunnat ja valtio:
▪

Kaupunkien ja kuntien kesätyöpaikat tulevat hakuun eri aikoihin. Ensimmäisten
haku on päällä jo alkuvuodesta, mutta osalla haku on perinteisesti alkanut vasta
huhtikuussa. Kuntien omaa viestintää ja paikallislehtiä kannattaa siten pitää
aktiivisesti silmällä.
Osa kesätyöpaikoista, varsinkin koulutusta tai kokemusta edellyttävät
kesäsijaisuudet, löytyvät Kuntarekry.fi -palvelusta. Varsinkin sosiaali- ja
terveysalalle etsitään kesäksi useita sijaisia.
Nuorten kesätyöpaikoista julkaistaan tieto usein kuntien omilla nettisivuilla (Keski-
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Pohjanmaa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja
Veteli; Pohjanmaa: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia,
Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa
ja Vöyri). Tietoa löytää parhaiten etsimällä sivujen hakutoiminnolla sanaa ”kesätyö”
tai lukemalla sivuilta kunnan virallisia tiedotteita. Useimpien paikkojen alaikärajana
on joko 15 tai 16 vuotta. Osa tehtävistä edellyttää täysi-ikäisyyttä. Nuorten
kesätyöpaikoissa on yleensä määritelty myös yläikäraja.
▪

Valtion kesätyöpaikat ovat yleensä korkeakouluharjoittelijan paikkoja ja paikoista
ilmoitetaan Aarresaari-palvelussa. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan paikkoja
löytynee parhaiten Vaasan yliopiston Aarresaari-sivulta. Kesätyöpaikkoja
ilmoitetaan jonkin verran myös Valtiolle.fi -sivustolla.

Avoimet kesätyöilmoitukset:
▪

Keski-Pohjanmaa
Kunnittain
Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli
Toimialoittain
•

Erityisasiantuntijat
Erityisasiantuntijalla on pääsääntöisesti oltava korkeakoulututkinto tai
korkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot ovat jo loppuvaiheessa.
Poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi IT-alalla harrastusprojektit voivat riittää
vakuuttamaan työnantajan hakijan osaamistasosta.
Luonnontieteet ja tekniikka, terveydenhuolto, opettajat ja muu opetusala,
liike-elämä ja hallinto, tieto- ja viestintäteknologia, lainopillinen, sosiaali- ja
kulttuuriala

•

Asiantuntijat
Tehtävät soveltuvat ammattikoulussa tai korkeakoulussa alaa opiskeleville
henkilöille. Osa tehtävistä voi olla opittavissa työpaikalla, jolloin aiempaa
kokemusta tai koulutusta ei välttämättä tarvita.
Luonnontieteet ja tekniikka, terveydenhuolto, liike-elämä ja hallinto,
lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuuriala, informaatio- ja
tietoliikenneteknologia
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▪

•

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
Toimistotyöntekijät, asiakaspalvelutyöntekijät, laskennan ja varastoinnin
toimistotyöntekijät, muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

•

Palvelu- ja myyntityöntekijät
Palvelutyöntekijät, myyjät, kauppiaat, hoivapalvelun ja terveydenhuollon
työntekijät, suojelu- ja vartiointityöntekijät

•

Maanviljelijät, metsätyöntekijät
Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat, metsä- ja kalatalouden työntekijät

•

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
Rakennustyöntekijät, konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja
korjaajat, käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan
työntekijät, sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät, elintarvike-, puutyö- ja
vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät

•

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
Prosessityöntekijät, teollisuustuotteiden kokoonpanijat, kuljetustyöntekijät

•

Muut työntekijät
Siivoajat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät, maa-, metsä- ja
kalatalouden avustavat työntekijät, teollisuuden ja rakentamisen avustavat
työntekijät, avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät, katumyyjät, katujen
puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät

Pohjanmaa
Kunnittain
Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti,
Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri
Toimialoittain
•

Erityisasiantuntijat
Erityisasiantuntijalla on pääsääntöisesti oltava korkeakoulututkinto tai
korkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot ovat jo loppuvaiheessa.
Poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi IT-alalla harrastusprojektit voivat riittää
vakuuttamaan työnantajan hakijan osaamistasosta.
Luonnontieteet ja tekniikka, terveydenhuolto, opettajat ja muu opetusala,
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liike-elämä ja hallinto, tieto- ja viestintäteknologia, lainopillinen, sosiaali- ja
kulttuuriala
•

Asiantuntijat
Tehtävät soveltuvat ammattikoulussa tai korkeakoulussa alaa opiskeleville
henkilöille. Osa tehtävistä voi olla opittavissa työpaikalla, jolloin aiempaa
kokemusta tai koulutusta ei välttämättä tarvita.
Luonnontieteet ja tekniikka, terveydenhuolto, liike-elämä ja hallinto,
lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuuriala, informaatio- ja
tietoliikenneteknologia

▪

•

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
Toimistotyöntekijät, asiakaspalvelutyöntekijät, laskennan ja varastoinnin
toimistotyöntekijät, muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

•

Palvelu- ja myyntityöntekijät
Palvelutyöntekijät, myyjät, kauppiaat, hoivapalvelun ja terveydenhuollon
työntekijät, suojelu- ja vartiointityöntekijät

•

Maanviljelijät, metsätyöntekijät
Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat, metsä- ja kalatalouden työntekijät

•

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
Rakennustyöntekijät, konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja
korjaajat, käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan
työntekijät, sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät, elintarvike-, puutyö- ja
vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät

•

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
Prosessityöntekijät, teollisuustuotteiden kokoonpanijat, kuljetustyöntekijät

•

Muut työntekijät
Siivoajat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät, maa-, metsä- ja
kalatalouden avustavat työntekijät, teollisuuden ja rakentamisen avustavat
työntekijät, avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät, katumyyjät, katujen
puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät

Etätyömahdollisuudet muualla Suomessa oleviin tehtäviin
Etätöitä voi olla tarjolla myös muualla Suomessa. Huomaa, että osa tehtävistä voi
vaatia kenttätöitä työpaikan alueella. Lisäksi joidenkin työpaikkojen
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etätyömahdollisuus riippuu täysin koronatilanteesta ja tilanteen muuttuessa
mahdollisuus voi päättyä. Lue työpaikkailmoitus siksi äärimmäisen tarkasti.

Töihin Ahvenanmaalle tai ulkomaille:
▪

Sommarjobba på Åland
Gillar du hav, människor, vattensport och nöjesliv är Åland den rätta sommarplatsen
för dig. Vintertid bor här 29 000 ålänningar - sommartid runt 200 000. Besökare
kommer från nästan hela världen, men de allra flesta från Finland och Sverige.
Under sommaren behöver vi därför en rejäl personalförstärkning speciellt på
restauranger, barer, hotell, stugbyar och campingar. Efterfrågan är speciellt stor på
kockar men också servitörer och annan servicepersonal. Många jobb lediganslås
redan i januari/februari och sedan tillkommer det fler under hela våren. Du hittar
sommarjobben www.ams.ax

▪

Kesätöitä Euroopassa
EURES-palvelun kautta voi hakea kesätöihin ulkomaille esimerkiksi huvipuistoihin
tai matkailu- ja ravintola-alan tehtäviin. Osa paikoista tulee hakuun TE-palvelujen
sivuille paikat.te-palvelut.fi/ ja löytyvät yhdistelmällä Sanahaku=ulkomaat ja Työn
kesto=Kesätyö.
EURES-verkoston kautta voi myös etsiä omatoimisesti kesätyö- ja
harjoittelupaikkoja.
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Linkkejä kesätyönhakua koskeville sivuille:
www.te-palvelut.fi
Pohjanmaan TE-palvelut on somessa – seuraamalla meitä pysyt ajan tasalla
työnhakuasioissa!
www.facebook.com/pohjanmaantepalvelut/
www.instagram.com/tepalvelutpoh/
https://twitter.com/TEpalvelutPOH
www.ostro.chamber.fi/kauppakamari/palkkaanuori/ Pohjanmaan kauppakamarin
#palkkaanuori-kampanja haastaa kaikki Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset
kesätyöllistämään nuoria.
www.kesaduuni.org/ Vastuullinen kesäduuni 2021 -sivustolta löydät kesätyöpaikkoja ja
paljon vinkkejä kesätyönhakuun.
www.nordjobb.org Nordjobb välittää kesätyöpaikkoja, asuntoja sekä kulttuuri- ja vapaaajanohjelmaa nuorille, jotka ovat 18–30-vuotiaita.
ec.europa.eu/eures/ EU:n komission koordinoima ETA-maiden yhteinen työnvälityspalvelu
EURES.
www.maailmalle.net Opetushallituksen sivusto, josta löydät tietoa opiskelusta,
työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdosta ulkomailla.

Kun menet kesäduuniin, huolehdi näistä:
▪

työsopimus

▪

verokortti

▪

palkkatodistus

▪

työtodistus

▪

lomakorvaus

Lue lisää:
www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

