
Työnhaku

Tralla.fi/Hellu



Töiden hakeminen
 Millaisista töistä ja mistä aloista olet kiinnostunut? Millaista 

osaamista ja millaisia vahvuuksia sinulla on? Testaa, 
millainen kesäduunari olet: www.kesaduuni.org

 Kesätöiden kautta saat kokemusta työelämästä, tapaat 
uusia ihmisiä, opit uutta, saat palkkaa sekä luot verkostoja. 

 Kesätyöpaikat tulevat hakuun tammi-maaliskuussa. Lähetä 
työhakemuksia moneen paikkaan. Työnhaun aikaan 
vastaa tuntemattomiin numeroihin. 

 Ota yhteyttä sinua kiinnostaviin työnantajiin, vaikka avoimia 
työpaikkoja ei olisi. Voit soittaa, käydä työpaikalla tai 
lähettää avoimen työpaikkahakemuksen.

 Lähetä myös hakemus, vaikka työpaikkailmoituksen kuvaus 
saattaisi tuntua liian vaativalta. Työnantajat arvostavat 
reippaita ja motivoituneita tyyppejä!



Huom!

 Käytä työnhaussa virallista sähköpostiosoitetta, esim. 

etunimi.sukunimi@gmail.com. Tarkista sähköpostisi 
päivittäin (myös roskaposti).

 Tarkista sometilisi: millaisen kuvan annat itsestäsi 

verkossa. Googleta nimesi, tarkista yksityisasetuksesi 

sekä kuvasi. Älä kerro työpaikkasi asioista verkossa 
(vaitiolovelvollisuus).

 Kysy suosittelijaa tueksesi työnhakuun: henkilöä, joka 

voi kertoa osaamisestasi työnantajalle, esim. 

työharjoitteluohjaaja, valmentaja tai läheinen. Kerro 

suosittelijan nimi ja puhelinnumero työhakemuksessa 

ja CV:ssä. 

mailto:etunimi.sukunimi@gmail.com


Mistä töitä?

 nettisivujen, henkilöstövuokrausyritysten 

kautta 

 vanhemmat, sukulaiset ja tuttavat

 kaverit: mistä he ovat saaneet kesätöitä?

 aikaisemmat työharjoittelupaikat

 rekrytointitapahtumat, lehdet, koulun 

ilmoitustaulu

 some (LinkedIn, Instagram, Twitter, FB, 

Blogit..): #duuni, #rekry, #työpaikat, 

#kesätyö, #kesäduuni



Työhakemus

 Työhakemuksessa esittelet itsesi, kerrot osaamisestasi ja 

siitä, miksi sinä olisit sopiva tähän työpaikkaan.

 Pituus yksi sivu. Kirjoita asiallisesti, selkeästi ja lyhyesti sekä 

tarkista oikeinkirjoitus.

 Tee jokaista työtä varten oma hakemus, jossa kerrot, miksi 

olisit pätevä juuri tähän tehtävään.

 Kerro konkreettisia esimerkkejä. Voit kertoa harrastuksestasi 

yms, jos niissä opituilla taidoilla on merkitystä hakemassasi 

työssä. Kerro luonteenpiirteistäsi, vahvuuksistasi ja 

ominaisuuksista, joista olisi työssä hyötyä.

 Sähköisessä työhakemuksessa käytä tehtävän kannalta 

olennaisia ominaisuuksia ja taitoja, joita 

työpaikkailmoituksessa listataan. Ensimmäinen karsinta 

tehdään usein automaattisesti hakusanojen avulla.



CV eli ansioluettelo

 CV on listaus sinun koulutuksesta, työkokemuksesta ja 

muista työn kannalta tärkeistä taidoista. Pituus 1-2 sivua. 

Kirjoita selkeästi, lyhyesti ja tarkista oikeinkirjoitus.

 Muokkaa CV kutakin työpaikkaa varten. Nosta esiin niitä 

taitoja, jotka ovat olennaisia hakemasi työn kannalta. 

 Työkokemuksen lisäksi voi kertoa esimerkiksi 

harrastuksestasi, kursseista, vapaaehtoistyöstä, 

opiskeluvaihdosta, valmentamisesta ja isoskoulutuksesta. 

 Kerro kielitaidostasi. 

 Työnhakua tukevat somekanavat, someosaamisen ja IT-

taidot voi mainita CV:ssä. 

 Voit lisätä oman kuvan. Käytä hyvää ja asiallista 

valokuvaa, esim. koulukuva tai kamerakännykällä otettu.



Työhaastattelu

 Ota selvää työpaikasta, harjoittele vastaamaan yleisimpiin 

työhaastattelukysymyksiin ja mieti valmiiksi omia kysymyksiä 

työnantajalle. 

 Ota alkuperäiset koulu- ja työtodistukset sekä CV mukaan.

 Ole ajoissa paikalla, pukeudu siististi ja ota purkka/nuuska 

pois suusta ja laita kännykkä äänettömälle. Ole positiivinen 

ja reipas, katso silmiin, kättele ja esittele itsesi. Istuudu 

pyydettäessä. 

 Ole haastattelussa oma itsesi, vastaa kysymyksiin rehellisesti 

ja kerro itsestäsi positiivisia asioita. Jos et ymmärrä 

kysymystä, kysy uudelleen tai pyydä tarkentamaan.

 Jännittäminen haastattelutilanteissa on normaalia ja se 

kertoo sinulle tilanteen tärkeydestä. Kiitä haastattelusta!



Tavallisia 

työhaastattelukysymyksiä
 Kerro itsestäsi.

 Kerro työkokemuksestasi /koulutuksestasi /osaamisestasi 

/harrastuksistasi

 Miksi haet meille töihin?

 Millainen työntekijä olet? Miten työskentelet yksin ja 

ryhmässä? Pystytkö työskentelemään paineen alla?

 Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?

 Missä haluaisit kehittyä tai mitä haluaisit oppia?

 Miksi meidän pitäisi palkata juuri sinut?

 Mitä haluaisit kysyä meiltä? 1-3 kysymystä. (Milloin 

ratkaisu työpaikasta tehdään ja miten siitä ilmoitetaan?)



Työntekijän oikeudet ja 

velvollisuudet
 Tee työsopimus aina kirjallisena, saat siitä oman kappaleen.

 Työnantajan täytyy perehdyttää sinut työtehtäviin sekä 

huolehtia työpaikan turvallisuudesta.

 Palkka maksetaan vähintään kerran kuussa ja saat siitä 

palkkalaskelman. Tarkista, että palkkatiedot ovat oikein ja 

sinulle on maksettu ilta-, viikonloppu- ja muut korvaukset.

 Työntekijänä sinun tulee noudattaa aikatauluja ja ohjeita, 

tehdä työtehtäväsi sekä kysyä tarvittaessa neuvoa.

 Kesätyön päättyessä pyydä työtodistus, työantaja on 

velvollinen antamaan sen. 

 Jos sinulla on erimielisyyttä työnantajan kanssa, selvitä asiaa 

ensin työpaikalla. Voit pyytää apua lähipiiriltäsi, työpaikan 

luottamusmieheltä sekä kesäduunari-infosta p. 0800 179 279 

(touko-elokuu)



Linkkejä avoimista töistä

Kesätöitä:

kesaduuni.org

kunkoululoppuu.fi

kesaduunari.fi

duunitori.fi/kesatyo

https://duunitori.fi/tyoelama/kesatyopaikat-alle-18-

vuotiaille

Töitä:

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/

https://fi.indeed.com/Mol-jobs

https://duunitori.fi/tyopaikat/suomi/töitä

https://rekrytointi.com/

https://tyopaikat.oikotie.fi/

https://www.nordjobb.org/fi/ (pohjoismaissa)

https://arbetsformedlingen.se/ (Ruotsissa)

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/
https://fi.indeed.com/Mol-jobs
https://duunitori.fi/tyopaikat/suomi/töitä
https://www.nordjobb.org/fi/
https://arbetsformedlingen.se/


Töitä tarjoavia yrityksiä

 Henkilöstövuokrausyritykset
Barona
Staffpoint

 Keikkatöitä
extraajat.fi
workpilots.fi
treamer.com/fi/finland
babysits.fi/lastenhoito/
https://uudenmaanpiiri.mll.fi/koulutukset/lastenhoitokurssit
/
https://4h.fi/toita/hanki-toita/
Seure

 Sovelluksia ladattavaksi ja käyttöön
Treamer
Work Pilots

https://4h.fi/toita/hanki-toita/


 Vinkkejä käyttöön
https://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/ohjeita-tyonhakuun/

 Työhakemus:
https://ansioluettelo.net/wp-content/themes/ansioluettelo-
theme/img/tyohakemusmalli.png
www.kesaduuni.org/wp-
content/uploads/2017/12/Hakemusmalli_nuoremmat_2018.pdf

 CV
https://duunitori.fi/tyoelama/millainen-on-hyva-cv
https://www.tyovalmennus.fi/wp-
content/uploads/2018/03/PerusCV_kuva.jpg
www.kesaduuni.org/wp-
content/uploads/2017/12/VKD_CVmalli_perinteinen2018.pdf
www.kesaduuni.org/wp-content/uploads/2017/12/VKD-CV.pdf
https://www.canva.com/fi_fi/

 Videohakemus
www.kesaduuni.org/miten-saan-kesatyota/tekisinko-
videohakemuksen

https://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/ohjeita-tyonhakuun/
https://ansioluettelo.net/wp-content/themes/ansioluettelo-theme/img/tyohakemusmalli.png
https://duunitori.fi/tyoelama/millainen-on-hyva-cv
http://www.kesaduuni.org/wp-content/uploads/2017/12/VKD_CVmalli_perinteinen2018.pdf
http://www.kesaduuni.org/wp-content/uploads/2017/12/VKD-CV.pdf
https://www.canva.com/fi_fi/

