
KESÄT YÖ INFO



KAUPUNGIN KESÄTYÖT

• Hakuaika on 13.1.–28.2.2021.

• 1997-2005 syntyneille naantalilaisille nuorille.

• 120 työpaikkaa

• Työaika 7h/pvä

• 4 viikon jaksolta palkka 870 €, jaksolta kertyy kaksi lomapäivää jotka 
pidetään työsuhteen aikana

• Kesäkuussa 7.6-4.7.2021 ja heinäkuussa 5.7.-1.8.2021

• Matkailun kesätyöpaikoissa on poikkeavat kesätyöjaksot: kesäkuu 14.6.-
11.7. ja heinäkuu 12.7.-8.8.

• https://www.naantali.fi/fi/tyo-ja-yrittaminen/kaupunki-
tyonantajana/nuorten-kesatyopaikat-2021



KESÄTÖIHIN 
MUUMIMAAILMAAN

• Suurin osa kesätöistä on asiakaspalvelu- tai hahmotehtäviä. Lisäksi 

haetaan ääni- ja valoteknikkoja, väliaikatarjoilijoita Emma teatteriin, 

keittiötyöntekijöitä

• Haku avoinna 28.2.2021 saakka

• Haastattelut 6.3.2021 ja 13.3.2021, hakijoille ilmoitetaan 

valinnoista 15-28.3.2021

• Noudatetaan huvi-, teema- ja elämyspuistoille laadittua 

työehtosopimusta.

• Lisätietoa ja hakemus:https://muumimaailmarekry.com/



ESIMERKKEJÄ AVOIMISTA 
KESÄTÖISTÄ

• K-ryhmä https://kesko.fi/tyopaikat/opiskelijoille-ja-vastavalmistuneille/kesatyo/

• S-ryhmä https://s-ryhma.fi/tyopaikat/kesatyo & https://tok.fi/tyopaikat/

• Bauhaus https://tok.fi/tyopaikat/

• Lidl https://tyopaikat.lidl.fi/kesatyo/kesatyo-2021

• Jukupark www.jukupark.fi/turku

• Merimaskun rantamakasiini: kesäkaudelle 2021 haetaan mm. kokki, 

ravintolapäällikkö, kiireapulainen, salivastaava, tarjoilija ym. 18 vuoden ikä, 

kiireapulainen voi olla nuorempikin. Hakemukset mmrantamakasiini@gmail.com

31.1.mennessä.

• Lisää paikkoja löytyy www.te-palvelut.fi

https://kesko.fi/tyopaikat/opiskelijoille-ja-vastavalmistuneille/kesatyo/
https://s-ryhma.fi/tyopaikat/kesatyo
https://tok.fi/tyopaikat/
https://tok.fi/tyopaikat/
https://tyopaikat.lidl.fi/kesatyo/kesatyo-2021
http://www.jukupark.fi/turku
mailto:mmrantamakasiini@gmail.com
http://www.te-palvelut.fi


TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN, JA 
TIENAA (TTT-HARJOITTELU)

• Mitä: kahden viikon mittainen (kymmenen työpäivää) kesätyökokemus nuorille. 

Työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

• Kenelle: peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja valmentavassa 

koulutuksessa oleville. Olennaista on, että et opiskele ammattiin eikä sinulla ole 

tutkintoa. Jo 13-vuotias voi päästä töihin, mikäli täyttää samana vuonna 14 vuotta.

• Miten: Kesätyöharjoittelupaikkaa etsitään kuten mitä tahansa kesätyötä. Eli soita, 

käy paikan päällä tai lähetä työhakemus ja CV sinua kiinnostavaan työpaikkaan ja 

kysy, ottavatko he Tutustu työelämään ja tienaa -mallilla kesätyöntekijöitä. Kaikilla 

aloilla TTT-harjoittelu ei ole mahdollinen ja jos työnantaja ei tiedä aiheesta 

tarpeeksi, vinkkaa häntä kysymään lisätietoja omasta liitostaan.

• Lisätietoa: https://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutustu-tyoelamaan-hae-

kesatoihin/



MITEN LÄHESTYN 
TYÖNANTAJAA

• Työhakemuksen täyttäminen

• Sähköpostitse

• Puhelimitse

• Mene paikan päälle ajoissa

– Esittele itsesi: etu- ja sukunimi, millä asialla olet, ”olisin kiinnostunut 

tulemaan teille kesäksi töihin, kuka teillä hoitaa kesätöiden rekrytointia ja 

koska hän olisi tavattavissa”



MITEN LÄHESTYN 
TYÖNANTAJAA

• Mukaasi tarvitset 

– päivitetyn ansioluettelon, työhakemuksen, saatteen jos lähestyt 

sähköpostitse sekä kopiot työtodistuksistasi ja opinnoista

• Muista siisti ulkoasu 

• Rohkea ja reipas ääni esittäytyessä sekä asiaa hoitaessa

• Ole motivoitunut ja aktiivinen sekä oma-aloitteinen

• Tiedosta vahvuutesi, miksi olet soveltuva juuri tähän työhön?



AVOIN HAKEMUS

• A4 –kokoinen markkinointi kirje, jossa tarjotaan omaa osaamista 

työnantajan käyttöön.

• SISÄLTÖ:

– Omat yhteystiedot, päivämäärä, hakemus

– Osoitettava jollekulle henkilölle nimellä (hänen yhteystiedot)

– Otsikko, teksti, lopputervehdykset ja allekirjoitus

– Mahdolliset liitteet (cv, muu tarpeellinen)



AVOIN HAKEMUS

• Miksi haet kyseistä työtä?

• Mistä sinulla on kokemusta ja missä olet hyvä.

• Mitä tehtävää ja vaihtoehtoisia tehtäviä tarjoudut tekemään kyseisessä 

yrityksessä.

• Miksi haluat tehdä kyseisestä tehtävää, mikä tehtävässä kiinnostaa, 

miten se liittyy elämän- tai urasuunnitelmiisi?

• Osaaminen, edellytykset, harrastukset



 

Työhakemusmalli  

 

Oma nimi          HAKEMUS 
Katuosoite         Päivämäärä 

Postiosoite 
Puhelin 

sähköposti 

Yritys johon haet 

Henkilö, jolle hakemuksen osoitat 
Osoite 

Postinumero 

Tälle riville viite lehti-ilmoitukseen tai Internet -ilmoitukseen, johon viittaat esim. 

Helsingin Sanomat 10.12.2009 

Elokuvateatterin työntekijä  (paikka, jota haet)

Pyrin avoinna olevaan elokuvateatterin työntekijän toimeen. Olen 22-vuotias 
kulttuurisihteeriopiskelija.  

Helsingin Sanomissa 1.12.2009 olleessa ilmoituksessanne nimetyt työtehtävät 
kiinnostavat minua. 

 Koulutus 
Sain peruskoulun päästötodistuksen Kallion yläasteelta Helsingistä vuonna 2005. 

Peruskoulun jälkeen jatkoin Kallion ilmaisutaidon lukioon, josta kirjoitin ylioppilaaksi 
2008. Lukuvuoden 2008-2009 opiskelin Lahden kansanopistossa lehti- ja 
radiotyönlinjalla. 

  Työkokemus

Kesän 2006 työskentelin kassalla huoltoasema Mobiilissa. Lisäksi olen työskennellyt 
kahtena kesänä (2004 ja 2005) torimyyjänä. 

 Kielitaito 
Pärjään hyvin englannilla ja ruotsilla, saksaa puhun kohtalaisesti.  
 

Olen erittäin kiinnostunut koulun ohella tehtävästä iltatyöstä. Tarjoamanne 
työpaikka sopii erinomaisesti minulla ja se täydentää sopivasti koulutustani. Tulen 

mielelläni neuvottelemaan henkilökohtaisesti elokuvateatterin työntekijän 
tehtävästä. 

Yhteydenottoanne odottaen 

Mari Filmi 



CV ELI ANSIOLUETTELO

• Nimi ja yhteystiedot

• Valokuva

• Koulutus

• Työkokemus → työtehtävät!

• Kielitaito

• Tietotekniset taidot

• Harrastukset

• Luottamustehtävät

• Työharjoittelupaikat

• Muut taidot

• Stipendit tai muut palkinnot

• Suosittelijat

• 1-2 sivua





TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET

• Työhön perehdyttäminen

– Miten laitteita ja työvälineitä käytetään ja kuuluuko työhön 

suojavarustuksia.

– Voit pyytää työnantajalta palautetta työstäsi ja sinulla on myös oikeus 

kertoa työnantajalle palautetta työstäsi. 

• 15-vuotiaan työaika voi olla sama kuin täysi-ikäisen

– 40h/viikko ja 8h/vrk

– Ruokatunti 30min, jos työaika on yli 4,5h/vrk

– Työaika sijoitettava klo 6 -22 väliselle ajalle



TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET

• Tee kirjallinen työsopimus aina, kun se on mahdollista.

-Työsopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteesta ja sen 
ehdoista.

-Määräaikaisen työsuhteen päättyminen määritelty sopimuksessa

-Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen (= vakituinen työsopimus) voi 
päättää joko työntekijä tai työnantaja. 

• Oikeus saada kirjallinen työtodistus työsuhteestaan.

-Työtodistukseen on vähintään merkattava työsuhteen kesto ja 
työtehtävät.

-Lain mukaan työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksen vielä 10 
vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

-Palvelutodistus tai työtodistus arvioinnilla. 



TYÖNTEKIJÄN 
VELVOLLISUUDET

• Noudata työnantajan antamia ohjeita

• Tee työsi niin hyvin, kuin pystyt ja ole rehellinen.  > Kysy neuvoa, jos et osaa tai tiedä! 

• Huolehdi työtä tehdessä omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

• Sairastuessasi ilmoita töihin

• Toimita verokortti ja tilinumero työpaikalle

• Muista vaitiolovelvollisuus, joten älä höpöttele työpaikan juttuja eteenpäin



TÄRKEITÄ LINKKEJÄ

• Apua kesätöiden hakuun: https://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/

• Työsuojeluhallinto: www.tyosuojelu.fi/fi/nuoret_tyontekijat

• Kesäduunarin apu: www.kesaduunari.fi

• Vastuullinen kesäduuni: http://kesaduuni.org/

• Työvoimatoimisto: www.te-palvelut.fi

• Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi: www.nettinappi.fi > Laki 

nuorelle 

• Verohallinto:  www.vero.fi > Henkilöasiakkaat > Nuoret

• Kela: www.kela.fi > Sairastaminen


