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Mistä tietoa työpaikoista?
Monet työnantajat eivät ilmoita paikoja julkisuuteen, vaan valitsevat
kesätyöntekijät niistä ehdokkaista, jotka ovat kysyneet työpaikkaa
heiltä suoraan. Omatoimisuus työnhaussa siis kannattaa! Muista myös
lähikunnat, bussilla pääset moniin mahdollisuuksiin.
• Yritysten nettisivut / hakusivustot.Nettisivuilta löytyy usein ohjeita yrityksen rekrytoinneista. Sivuille voi usein jättää avoimen
työhakemuksen. Kurkkaa esimerkiksi seuraaviin
• S-ryhmä
• K-ryhmä
• Abloy
• Stora Enso, Uimaharjun tehtaat
• Työnhakusivustot, esimerkkejä:
• www.te-palvelut.fi
• www.monster.fi
• www.duunitori.fi
• www.kesaduuni.org
Henkkilöstövuokrausyritykset. Näiden työvoimaa välittävien yritysten kautta välittyy paljon
työtä. Alueella toimivia yrityksiä näet esim.
netin hakukoneen kautta hakusanoilla: henkilöstövuokraus joensuu
• osan yrityksistä löydät täältä: 		
http://bit.ly/JNSrekrypalvelut
• aiheesta lisää: https://hpl.fi/henkilostopalveluala/tietoa-vuokratyosta/
• Tuttavilta, harrastuksista, yms.
saadut vinkit
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• Aiemmat työharjoittelu- tai kesätyöpaikkasi
• Media: yrityksistä kertovat uutiset, mainokset ja työpaikkailmoitukset
ovat hyviä vihjeitä mahdollisista työnantajista, vaikka niissä ei erityisesti
kesätyöntekijöitä haettaisikaan
• Sosiaalinen media (esim. facebook, linkedln) Facebook-sivuja, joita voit
selata myös ilman kirjautumista:
– Parhaat kesätyöpaikat
– Vastuullinen kesäduuni
– Avointyopaikka
• Luotsi –hanke (infoa hankkeen tapahtumista)
– www.luotsijoensuu.fi
Ole ajoissa liikkeellä! Ole aktiivinen; soita tai käy työnantajien luona kysy rohkeasti kesätyön mahdollisuuksista. Suurin osa kesätyöpaikoista
täyttyy juuri tällä tavoin – niitä ei ilmoitella erikseen hakuun. Älä lannistu,
jos et ensimmäisillä yrityksillä onnistu – kesätyöpaikan hakeminen vaatii
pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä!

Työ- ja elinkeinotoimiston kesätyönhaku
Kesätyöpaikat, jotka työnantajat ovat ilmoittaneet työ- ja elinkeinotoimistoihin,
löytyvät netistä osoitteesta www.te-palvelut.fi. --> avoimet työpaikat.
Ilmoittaudu kesätyönhakijaksi nettipankkitunnuksien avulla www.te-palvelut.
fi. Voit ilmoittautua työnhakijaksi myös paperisella lomakkeella, jonka löydät
www.suomi.fi palvelusivuilta hakusanalla TEM716c. Palautus TE-toimistoon.
Työmahdollisuudet ulkomailla:
• Suurissa huvipuistossa esim. Disneyland on paljon mahdollisuuksia.
– Rekrytointitilaisuuksia myös Suomessa
• Nordjobb: www.nordjobb.org
– Kesätöitä Pohjoismaissa
• www.te-palvelut.fi/eures
– Tietoa ulkomailla työskentelystä, maakohtaisia oppaita ja
ohjeita.
• www.te-palvelut.fi/te/fi/
– EU/ETA –maiden yhteinen tietokanta sisältää mm.
avoimia työpaikkoja 32 maasta, tietoa työskentelystä ja opiskelusta eri maissa sekä CV-pankin.
–

Suomen työhallintoon ilmoitetut ulkomaiset
kesätyöpaikat löydät, kun valitset hakutekijäksi ulkomaat.

• ec.europa.eu/eures/
– EU/ETA –maiden yhteinen tietokanta
sisältää mm. avoimia työpaikkoja
32 maasta, tietoa työskentelystä
ja opiskelusta eri maissa sekä
CV-pankin.
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Kuntien kesätyöpaikat
Katso kuntasi nettisivuilta kesätyönhaun tilanne.
Monet kunnat tarjoavat yrityksille, yhteisöille, seuroille tai kotitalouksille kesätyöpaikkatukea, jos ne työllistävät oman kunnan nuoren kesätyöhön.
Lisätietoa mahdollisesta kesätyöpaikkatuesta ja kesätyömahdollisuuksista
löydät kuntasi nettisivuilta.

Evankelis-luterilaisen seurakunnan kesätyöt
Tarkista mahdollisuudet seurakunnastasi.
Joensuun tilanteen näet www.joensuunevl.fi -sivuilla.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöpaikat
Tämän kesäharjoitteluohjelman tavoitteena on edistää peruskoululaisten ja
lukiolaisten tutustumismahdollisuuksia työelämään ja yrityksiin. Työn kesto
kaksi viikkoa ja palkka 350€ (2019). Lisätietoja ”Tutustu työelämään ja tienaa”
kesäharjoitteluohjelmasta löytyy esim. www.kunkoululoppuu.fi. Sivustolla on
myös hyvää tietoa eri aloista ja ammateista.
4H yrittäjänä työllistyminen
• https://joensuu.4h.fi/4h-yrittajyys/

Pohjois-Karjalan maatilat
Monen nuoren ensimmäinen palkka on tullut marjanpoiminnasta; hae marjatiloja hakukukoneella (esim. Pohjois-Karjala + marjatila tai mansikanpoiminta)
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Yhteydenotto työnantajaan
Työnantajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, kun on jättämässä
hakemusta tai haluaa hakea työpaikkaan, jossa ei ole avoimia työpaikkoja
haussa. Ennen kuin otat yhteyttä työnantajaan, hanki tietoa yrityksestä ja
siellä olevista työtehtävistä. Yritä etsiä oikea yhteyshenkilö joko sivustolla
olevista työpaikkailmoituksista tai yhteystiedoista. Yhteyshenkilö voi olla esimerkiksi yrittäjä, henkilöstöjohtaja, henkilöstöpäällikkö tai rekryvastaava.

Yhteydenotto puhelimitse
Jos kysyt työtä puhelimitse, valmistaudu soittoon etukäteen. Voit tehdä
muistilistan kysymyksistä, joita ajattelit esittää työnantajalle – pidä myös
muistiinpanovälineet esillä.
1. Esittele itsesi lyhyesti ja selkeästi
2. Kerro asiasi – että olet hakemassa kesätyötä
3. Varmista että olet soittanut oikealle henkilölle tai kysy
keneltä voisit tiedustella asiasta enemmän
4. Tarkenna lopuksi jatkomenettely – laitatko
hakemuksen netin kautta vai menetkö käymään
paikan päällä tiettynä päivänä
5. Muista kiittää, vaikka tällä kertaa ei olisi
tärpännytkään
6. Kysy ja tarkenna, jos jokin asia tuntuu
epäselvältä
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Valmistaudu kertomaan…
• Itsestäsi
• Millaisesta työstä olet kiinnostunut ja miksi
• Milloin voit aloittaa ja minä aikoina voit työskennellä

Suora työnhaku
Voit käydä kysymässä työpaikkaa suoraan työnantajalta. Valmistaudu kuin
olisit menossa työhaastatteluun. Paikan päällä kysy ensimmäiseltä henkilöltä,
keneltä voisit tiedustella työpaikkaa. Jos työnantaja ei ole paikalla tai hän
on kiireinen, voit jättää yhteydenottopyynnön CV:n kanssa. Voit myös sopia
tapaamisesta etukäteen puhelimitse (kts. edellinen kappale).
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Työhaastattelu
Haastattelussa haastattelija kartoittaa sitoutumistasi työpaikkaan, valmiuksiasi
selviytyä työtehtävistä. Haastattelija pyrkii näkemään millainen olet ihmisenä
ja työntekijänä. Ennen haastattelua lue hakemuksesi läpi ja pohdi miten perustelisit siinä kertomiasi asioita. Valmistaudu vastaamaan näihin kysymyksiin:
• Kerro itsestäsi kuka olet (ytimekäs, mielenkiintoinen ensivaikutelma)
• Mitä olet tehnyt ja mitä olet aikaisemmista kokemuksistasi oppinut
• Miksi haet meille töihin (tutustu työpaikkaan ennalta)
• Mitä ajattelet hakemasi työtehtävän sisältävän
• Millaisten ihmisten kanssa tulet hyvin toimeen
• Mitkä ovat hyvät ja huonot puolesi (käytä esimerkkejä)
• Miksi meidän tulisi valita juuri sinut
• Haluatko vielä kysyä jotain? (Millainen on tyypillinen työpäivä/työviikko? Milloin ja miten ilmoitatte valituille?)
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Tärkeitä haastattelussa esille nousevia asioita
• Ensivaikutelma – ole ajoissa paikalla, ota mukaan tarvittavat
todistukset, pukeudu siististi
• Katsekontakti – tervehdi ja esittele itsesi, säilytä katsekontakti
• Motivaatio – osoita kiinnostuksesi reippaalla olemuksella ja
esittämällä kysymyksiä
• Asenne – ole ystävällinen ja kohtelias
• Luottamuksellisuus – ole rehellinen ja totuudenmukainen, ole oma
itsesi
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Työnhakuasiakirjat
Useisiin kesätyöpaikkoihin haku tapahtuu sähköisesti täyttämällä yrityksen
nettisivulla oleva hakulomake. Jos siinä on tilaa vapaalle sanalle, perustele
kiinnostustasi ja osaamistasi kyseiseen tehtävään. Teetpä hakemusta tai ansioluetteloa, työnhakuasiakirjat kannattaa kohdistaa paikkakohtaisesti.

Työhakemus
Tärkeintä hakemuksessa on kuvata mitä kokemusta, koulutusta tai taitoja
sinulla on haettavaan tehtävään liittyen. Lue työpaikkailmoitus uudelleen ja
tuo esiin vahvuuksiasi. Avoin hakemus on hakemus, joka ei liity mihinkään
tiettyyn työpaikkailmoitukseen vaan lähetetään johonkin tiettyyn yritykseen.
Hakemuksen tulee olla lyhyt ja ytimekäs, maksimissaan sivun mittainen. Hakemusmalleja löytyy esimerkiksi internetistä hakusanalla “työhakemus pohja docx.”
Ensimmäinen kappale on hakemuksen ns. motivaatio-osa.
Sinun tulee vakuuttaa lukija, että hakemuksesi lukemista
kannattaa jatkaa. Vastaa ensimmäisessä kappaleessa
kysymykseen, miksi olet hakemassa kyseistä paikkaa.
Perustele, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä
työpaikasta ja työnantajasta.
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Toisessa kappaleessa kerro taustastasi suhteessa hakemaasi työpaikkaan.
Kuvaile lyhyesti ja tiiviisti hakemasi työn kannalta olennainen osaamisesi ja
vahvuutesi. Muista perustella, miten ja millaisissa tilanteissa olet osaamistasi
käyttänyt. Älä luettele aiempia työpaikkojasi tai opiskelupaikkojasi, ne käyvät
ilmi CV:stä. Kerro sen sijaan, millaisia tehtäviä olet tehnyt ja mitä osaat.
Viimeisessä kappaleessa voit kertoa millainen työntekijä olet ja millainen
työote sinulla on.
Tuo julki, että olet valmistautunut tulemaan työnantajan luokse keskustelemaan työtehtävistä. Voit kertoa milloin otat yhteyttä ja muista tällöin todella
tehdä se. Jos palkkatoivomusta on pyydetty, on sen paikka perusteluineen
yleensä tässä.
Pyydä tuttavaasi tarkistamaan kirjoitusvirheet.

Ansioluettelo tai CV
Ansioluettelo on tiivistelmä työ- ja elämänkokemuksestasi. Nuorilla on harvoin paljon palkkatyökokemusta, joten kaikki työkokemuksesi – myös harjoittelut ja vapaaehtoistyö – kannattaa tuoda esille. Kerro sellaisista harrastuksista, jotka avaavat taitoja ja ominaisuuksiasi, joista voisi olla hyötyä hakemaasi
paikkaan liittyen. Etsi ansioluettelomalli internetistä hakusanalla ”ansioluettelo
pohja docx”
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Perustiedot ansioluetteloon
Sisällytä ansioluetteloosi seuraavia asioita niin että ne erottuvat toisistaan:
• otsikoksi esim. ”Ansioluettelo”
• yhteystietosi
–

etunimi, sukunimi

–
–

osoitteesi
puhelinnumerosi

–
–

asiallinen sähköpostiosoitteesi
syntymäaikasi

• voit liittää kuvan itsestäsi
• työkokemuksesi
–

tehtävät/ammatti-nimikkeet

–

yritykset/organisaatiot

–
–

työssäolojaksot päivän tai kuukauden tarkkuudella
parin lauseen kuvaukset työtehtävistäsi

• koulutuksesi
–

tutkinnon nimi

–
–

alkamisvuosi ja/tai päättymisvuosi
halutessasi voit kuvata koulutuksesi
sisältöä

• kielitaito (su, ru, en, muu kielitaito)
– alkeet, tyydyttävä, hyvä, sujuva,
äidinkieli
• suosittelijasi
• kuvaile harrastuksiasi
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Videohakemus
Useisiin työpaikkoihin pyydetään videohakemusta. Videohakemusen on
hyvä alkaa kiinnostavalla tavalla, ja se joko toistaa hakemuksen asiat eri lailla
tai käsittelee jotakin tiettyä asiaa syvemmin.
• Varaa riittävästi aikaa. Ensimmäisen 1-3 minuutin videon tekemiseen
voi mennä tuntejakin
• Suunnittele sisältö ennakkoon, vaikka ranskalaisin viivoin.
– esittäydy
– kerro miksi hait työpaikkaa
– avaa itsestäsi ja taustastasi muutama asia työpaikkaan liittyen
– lopeta valmiiksi mietityllä lauseella
• Kiinnitä huomiota tekniseen toteutukseen (selkeä ääni ja luonnonvalo).
• Ole oma itsesi ja ota rennosti, sillä videon voi aina uusia!
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Työelämän pelisäännöt
Vaikka kesätyö ei vastaisi käsitystäsi unelmien työpaikasta, muista, että kaikki
työkokemus on arvokasta myöhempää työelämää ajatellen. Hyvin tehdyn
työn jälkeen työnantaja toimii mielellään suosittelijana tuleviin työnhakuihisi.
Työn alkaessa tee työsopimus.
Tule töihin ajoissa ja hoida työtehtäväsi sovitusti. Kännykän kalenteriin on
helppo kirjata mihin aikaan ja kenen luona sinun pitää olla.
Ilmoita heti työpaikalle, jos myöhästyt tai olet sairastunut. Muista ruoka- /
kahvitauon oikea kesto.
Teet hyvän ensivaikutelman itsestäsi, kun muistat hyvät käytöstavat.
Katso ihmisiä silmiin ja hymyile, kättele tapaamasi henkilö ja ole
ystävällinen. Pidä huolta myös järjestyksestä ja siisteydestä.
Oma-aloitteisuus tekee vaikutuksen. Ellet tiedä mitä tehdä, kysy
rohkeasti. Ellei puhelimen käyttö liity työtehtäviisi, älä käytä sitä
.
Työn päätyttyä pyydä työtodistus tulevia työnhakuja
varten. Voit pyytää todistukseen työantajan arvioin
työskentelystäsi ja työsuhteen päättymisen syyn.
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Lisätietoa työelämän pelisäännöistä
Tietoa työelämään liittyvistä asioista mm. työsopimuksen laatimisesta, palkkauksesta ja työturvallisuudesta löytyy netistä osoitteesta www.tyosuojelu.fi.
Työsuojeluviranomaisten yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta
numerossa 0295 016 620 neuvoo ja ohjeistaa työn terveyteen ja
turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa arkisin klo 9:00 –
15:00 tai sähköposti tyosuojelu.ita@avi.fi.
1.5.-31.8.2020 palvelee myös kesäduunari-info p. 0800 179 297
Tietopaketti työelämästä: www.kesaduunari.fi

Kauppakatu 29, 80100 Joensuu
050 593 5156
ohjaamo@jns.fi
joensuu.fi/ohjaamo
ohjaamot.fi

