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Kesätöihin? Haku on nyt!
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• Kesätyöstä saa rahan ohella 

tärkeää työkokemusta, joten 

hakemiseen kannattaa satsata. 

• Kesätyönhaussa on hyvä olla 

aktiivinen, sillä kisa työpaikoista on 

kova. 

• Hae siis rohkeasti useita paikkoja ja 

valmistaudu huolella.

( materiaali: duunitori.fi., BusinessOulu 

pixabay, youtube)



Mistä kesätyöpaikkoja löytyy?

• Oulun kaupungin avoimet kesätyöpaikat löydät 

helposti osoitteesta: Kesätyö – BusinessOulu

• Sieltä saat myös tietoa kesätyösetelistä sekä yli 

18-vuotialle suunnatuista harjoittelupaikoista.

• Hyödynnä myös sosiaalista mediaa töitä 

etsiessäsi->

Facebookista löydät Duunitorin 

ylläpitämiä kesätyöryhmiä ja opiskelijoille 

suunnattuja ryhmiä, joihin tulee ilmoituksia 

avoimista työpaikoista.

Seuraa myös Kesäduunit-tiliä Instagramissa
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https://www.businessoulu.com/fi/tyollisyyspalvelut/kesatyo.html
https://duunitori.fi/tyoelama/kesatyo-somesta/
https://duunitori.fi/tyoelama/tyopaikka-opiskelijalle-somesta/
https://www.instagram.com/kesaduunit/


Kuinka nuorena voin hakea kesätöitä?

• Kesätyöpaikka alle 18-

vuotiaalle⎪Duunitori - YouTube
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• Kesätöitä voi tehdä samana vuonna, kun täyttää 

14. Silloin saa tehdä töitä enintään puolet loma-

ajasta. Työn pitää olla riittävän kevyttä, jotta se 

ei haittaa terveyttä, kehitystä tai koulunkäyntiä.

• Kun olet täyttänyt 15 ja suorittanut 

oppivelvollisuuden, voit tehdä töitä tavallisena 

työntekijänä.

• Oulussa voit saada kesätyösetelin, joka auttaa 

nuoria kesätyönhaussa. Kaupunki korvaa 

työnantajalle setelin arvon verran palkastasi. 

Löydät tietoa kesäsetelistä oman kaupunkisi 

sivuilta. Kesäsetelillä voit hakea töihin yrityksiin, 

yhdistyksiin, säätiöihin ja seurakuntiin.

https://www.youtube.com/watch?v=S6lJGVAJOk4
https://duunitori.fi/tyoelama/kesatyoseteli/


Paljonko kesätöistä saa palkkaa?

• 15-17 vuotiaan työllistämiseen 

suunnatun kesätyösetelin arvo on 

320 euroa. Työnantajan tulee 

maksaa sinulle vähintään 360e:n 

bruttopalkka.

• Kesäsetelityö kestää kaksi viikkoa 

ja työaika on 30h/vko.

• Kesätyöharjoittelu on suunnattu yli 

18-vuotiaille opiskelijoille. Se kestää 

kuukauden, työaika on 30h/vko ja 

bruttopalkka 1100e.
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Paljonko kesätöistä saa palkkaa?

• Kesätöiden palkat vaihtelevat alan ja 

työtehtävän sekä kesätyöntekijän 

koulutuksen ja kokemuksen mukaan.

• Keskimäärin peruskoulua, lukiota tai 

ammattikoulua käyvän nuoren palkka on 

70–90 prosenttia työpaikan alimmasta 

taulukkopalkasta. Taulukkopalkat näet 

kyseisen alan työehtosopimuksesta.
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https://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/ohjeita-tyonhakuun/usein-kysytyt-kysymykset/
https://duunitori.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset-kaytannossa


Miten kirjoittaa hyvä kesätyöhakemus?

• Työhakemus auttaa sinua erottumaan 

kesätyönhakijoiden valtavasti joukosta. 

Tällaisella hakemuksella pääset 

työhaastatteluun:

• Tiivistä: hyvä kesätyöhakemus on korkeintaan 

yhden sivun pituinen.

• Helpota lukemista selkeällä kappalejaolla ja 

riittävän lyhyillä kappaleilla.

• Aloita kiinnostavasti. Mieti, millainen aloitus 

saa vastaanottajan lukemaan hakemuksesi 

loppuun.

• Anna persoonasi näkyä. Hyvä hakemus on 

asiallinen, mutta ole oma itsesi – niin erotut 

paremmin joukosta.
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• Räätälöi hakemus paikan mukaan. Mieti, 

millaista osaamista juuri tässä kesätyöpaikassa 

tarvitaan ja miksi sinä olisit hyvä kesätyöntekijä 

kyseiseen paikkaan.

• Kerro esimerkkejä: Mistä olet saanut hyvää 

palautetta koulussa tai töissä? Mitä työn 

kannalta oleellista olet oppinut harrastuksissasi?

• Osoita motivaatiosi. Kerro, mikä juuri tässä 

kesätyössä houkuttelee sinua.

• Kiteytä hakemuksen lopussa tärkeimmät 

pointtisi.

• Lue hakemuksesi huolella läpi virheiden varalta 

ja luetuta se myös vaikkapa ystävällä tai 

vanhemmalla.



Vinkkejä kesätyöhakemuksen tekoon:

• Kesätyöhakemus - Duunitori 

Työelämä – YouTube

• Miten tehdään hyvä 

kesätyöhakemus ja ansioluettelo? | 

Näin onnistut työnhaussa -

YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=hegPundy8sw
https://www.youtube.com/watch?v=OYGB_qsyTRI


Miten onnistua kesätyöhaastattelussa?

• Lue työpaikkailmoitus vielä kerran huolella 

ja tutki työnantajan nettisivuja ja 

sosiaalisen median kanavia.

• Lue lähettämäsi hakemus ja CV läpi.

• Tee muistiinpanoja siitä, mitä haluat tuoda 

esille haastattelussa.

• Tutustu yleisiin 

työhaastattelukysymyksiin ja mieti 

etukäteen vastauksia niihin.

• Pohdi etukäteen, mitä haluat itse 

kysyä haastattelijalta.

9 Henna Ijäs VÖLJYSSÄ

https://duunitori.fi/tyoelama/tyohaastattelukysymykset


Vinkkejä kesätyöhaastatteluun:

• Työhaastattelu tulossa? Näin selviät 

hakiessa kesätöitä!⎪Duunitori –

YouTube

• Vahvuudet työhaastattelussa - näin 

vastaat tähän 

työhaastattelukysymykseen⎪Duunit

ori - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=SmfHYhhN8TQ
https://www.youtube.com/watch?v=TVvopNexuo4


Mitä pitää tehdä, jos saan kesätyöpaikan?

• Tee aina kesätyöstä kirjallinen 

työsopimus ja tarkista se huolella ennen 

allekirjoittamista.

• Jos haluat saada töitä jatkossakin, kesätyö 

kannattaa hoitaa kunnialla. Jos kaikki 

menee suunnitellusti, voit jopa saada 

samasta paikasta töitä toisenakin kesänä 

tai vaikkapa osa-aikaisen työn opintojen 

oheen.

• Myös hyvä työtodistus ja suosittelijat 

kesätyöpaikastasi auttavat sinua 

työllistymään jatkossakin.
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https://duunitori.fi/tyoelama/millainen-on-hyva-tyosopimus/
https://duunitori.fi/tyoelama/tyotodistus/


KIITOS
ja tsemppiä kesätöiden 

hakuun!

@voljyssahanke
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