
Kesätyöinfo 2021



Kesätyösetelillä kesätöihin

 Kesätyösetelin saa nuori, jonka kotikunta on Oulu ja joka on syntynyt 1.5.2003-

30.4.2006 välisenä aikana. 

 Kesätyösetelit postitetaan Oulun kaupungilta oppilaitokseen ennen 

hiihtolomaviikkoa (vko 10) ja ne jaetaan opiskelijoille luokanvalvojien kautta. 

Lisätietoja

 Kesätyösetelin arvo on 320 euroa ja se on tukea työnantajalle sinun palkkaamiseksi

 Kesäsetelityö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 

tuntia kesäkauden aikana

 Työnantajana voivat toimia yritykset tai kolmannen sektorin toimijat 

(yhdistys, järjestö, seura tai säätiö)

 Setelin avulla voit hakea kesätöitä Oulusta, Hailuodosta, Iistä, Kempeleestä, 

Limingasta, Lumijoelta, Muhokselta ja Tyrnävältä kesäkaudelle 1.5.–30.9.2021.



Kesätyösetelillä kesätöihin

 Kesätyösetelillä et voi työllistyä:

kaupungin yksiköihin

valtion yksiköihin

yksityiselle henkilölle (esim. oma perhe tai mummola)

 Kuinka paljon saan palkkaa?

Sovi työnantajan kanssa palkasta ennen kesätyön 

aloittamista.

Työnantajan tulee maksaa sinulle työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, sinulle 

tulee maksaa vähintään 360 € bruttopalkkaa.



Kesätyösetelillä kesätöihin

 Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain yhden 

kerran kesällä 2021

 Kesätyöseteliä ei saa kopioida.

 Lisätietoja

Kesätyö - BusinessOulu

https://www.businessoulu.com/fi/tyollisyyspalvelut/kesatyo.html


Kesätyöharjoittelu opiskelijoille

 Oululaiset yli 18-vuotiaat opiskelijat voivat hakea Oulun 

kaupungille kesätyöharjoitteluun

 Kesätyöharjoittelupaikkoja on tarjolla kaupungin eri palvelualueilla 

ja liikelaitoksissa

 Työt voivat olla esimerkiksi puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen 

kunnossapitoa, kirjastossa tai erityisryhmien asumis- ja 

päiväpalveluissa työskentelyä

 Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa 

ja bruttopalkka 1 100 euroa

 Hakuaika kesätyöharjoitteluun on Hakuaika on 8.2.-14.3.2021

Kesätyö - BusinessOulu

https://www.businessoulu.com/fi/tyollisyyspalvelut/kesatyo.html


Kesätyöharjoittelu opiskelijoille

 Voit hakea Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

 olet opiskelija, mutta et valmistu kevään aikana (poikkeuksena keväällä 

lukion päättävät)

 kotikuntasi on Oulu

 olet täyttänyt 18 vuotta 30.4.2021 mennessä

 et ole aiemmin ollut kesätyöharjoittelussa Oulun kaupungilla



Muita vinkkejä kesätyön hakuun

 Avoimia kesätyöpaikkoja:

http://www.te-palvelut.fi

https://duunitori.fi/kesatyo

https://kesaduuni.org/vastuulliset-kesatyopaikat

https://www.monster.fi/tyopaikat

Kesätyöpaikat 2021 löydä itsellesi kesätyö - Rekrytointi.com

Huom. Opiskelija jonka kotipaikkakunta on joku muu kuin Oulu saa lisätietoa 
nuorten kesätyöllistämisestä oman kuntansa www-sivuilta.

http://www.te-palvelut.fi/
https://duunitori.fi/kesatyo
https://kesaduuni.org/vastuulliset-kesatyopaikat
https://www.monster.fi/tyopaikat
https://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/kesatyopaikat/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Vinkkej%C3%A4+ty%C3%B6haastatteluun&utm_campaign=Rekrytointi+com+B2C-uutiskirje+1%2F2021


Kesätyön hakeminen

 Tee huolellisesti hakemus ja CV. Kirjoita aina uusi hakemus jokaiseen kesätyöpaikkaan, tuo
esillle kiinnostuksesi. Tarkista kesätyöpaikkailmoituksessa kerrotut vaatimukset ja kerro, miten 
vastaat niihin. Perustele osaamisesi ja se, miksi siitä on hyötyä juuri tässä kesätyöpaikassa 
(käytännön esimerkit). Markkinoi osaamistasi!

 Työnantajat kertovat: Näin teet hyvän ensivaikutelman (rekrytointi.com)

 Ota selvää työnantajasta esim. yrityksen www-sivuilta. Käytä asiallista sähköpostiosoitetta 
(etunimi.sukunimi muodossa).

 Huomioi sähköpostiisi tai puhelimeesi tulleet työnantajan yhteydenotot sekä vastauspyynnöt 
ajallaan, soita takaisin tarvittaessa. Työnantaja voi kutsua sinut haastatteluun.

 Valmistaudu haastatteluun etukäteen: noudata ohjeita, joita olet saanut. Haastattelu voi olla 
yksilö- tai ryhmähaastattelu. Mieti vastauksia kysymyksiin. Selvitä matkareitti ja matka-aika 
haastattelupaikkaan.

https://rekrytointi.com/tyonhaku/tyonhaku/tyonantajat-kertovat-nain-teet-hyvan-ensivaikutelman/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Vinkkej%C3%A4+ty%C3%B6haastatteluun&utm_campaign=Rekrytointi+com+B2C-uutiskirje+1%2F2021


Työhaastattelussa muistettavaa

Siisti ulkoasu ja puhtaat vaatteet

Ole täsmällinen ja ajoissa paikalla

Kännykkä äänettömälle

Ensivaikutelma: hyvät käytöstavat (tervehtiminen ja 
kättely), katsekontakti, reipas olemus

Voit tehdä itsellesi muistiinpanoja myös 
haastattelussa

Kysy rohkeasti kysymyksiä haastattelijalta, pohdi niitä 
etukäteen

Ota varalta mukaan opiskelu- ja 
työtodistukset



Yleisiä kysymyksiä työhaastattelussa:

 Kerro lyhyesti itsestäsi

Miksi haet tätä työpaikkaa?

Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteesi?

Mitkä ovat vahvuutesi / kehittämiskohteesi?

Millainen työtoveri olet?

Millainen on mielestäsi hyvä työpaikka?

Mitä olet oppinut työpaikoilla?

Mistä saavutuksestasi olet erityisen ylpeä?

Mitä kysyttävää sinulla on tästä työstä tai työpaikasta?

Miksi juuri sinut pitäisi valita?



Tsemppiä kesätyönhakuun!


