
VASTUULLINEN KESÄDUUNI
SEMINAARI 20.3.2019

#VKD19





#VKD19VASTUULLINEN KESÄDUUNI –
KAMPANJASSA RIKOTAAN ENNÄTYKSIÄ 

100 000+ käyttäjää / kk

536 yritystä

28 kumppania kaudella 2019

2019 kampanja osana Oikotie Työpaikkoja mukana 
muun muassa:  Helsingin Sanomissa, HS Metrossa, Frank-appissa, 
TAT:in Opokoulutuksissa, Contact Forum rekrymessuilla ja muissa 

tapahtumissa! 



• Palautteensaaminen 
kesätyössä –tutkimus. 

• 15-27 –vuotiaat, 
n=499

#VKD19



Hyvillä palautekäytännöillä tyytyväinen 
kesätyöntekijä

Vastuullinen kesäduuni Kesärekryt -seminaari 20.3.2019

Kirsi Laine, osakas, työ- ja organisaatiopsykologi



Mitä palaute on?

Palaute on tietoa toiminnassa 

menestymisestä. Sen merkitystä ei voi 

liikaa korostaa.



Miksi palaute on tärkeää?

Ø … jotta työntekijä tietää, täyttääkö hän työnantajan odotukset

Ø … jotta työntekijä tietää, mikä meni hyvin ja mitä toimintaa 

kannattaa jatkaa

Ø … jotta työntekijä tietää, missä hänen pitää muuttaa 

toimintaansa

Ø … jotta työntekijä tietää, että virheistä voi oppia ja kaikki 

tekevät virheitä



Palautteen antamisen kulmakivet

Reaaliaikaisuus Toiminta vai 
persoona?

Selkeät 
pelisäännöt

• ”Hyvin hoidit tuon tilanteen 
juuri äsken”

• ”Kiitos, kun veit aamulla 
rullakot paikalleen”

• ”Laatimasi some-päivitys oli 
selkeää ja mukavaa luettavaa”

• ”Kohtasit taitavasti asiakkaan, 
joka taisi olla aika vaativa” 

• ”Olen ollut oikein tyytyväinen 
huolellisuuteesi”

• ”Meillä käydään läpi 
viikoittain, kuinka työt 
sujuvat”

• ”Haluamme kuulla sinulta 
heti, jos tarvitset apua tai 
jokin mietityttää”



Palautteen erilaiset lajit

Myönteinen 
palaute Korjaava palaute

Epäreilu 
arvostelu

Rakentava 
kritiikki



Myönteisen 
palautteen 
osatekijät

Aitoa ja rehellistä

Kohdennettu

Ilman taka-ajatuksia

Henkilökohtainen

Työsuoritukseen tai 
toimintatapaan liittyvä



Korjaavan palautteen osatekijät

Tavoitteena 
toiminnan 

parantaminen tai 
virheiden 
estäminen

Virheet 
harvoin 

tahallisia

Konkreettisesti ja 
suoraan 

asianosaiselle

Oikea-aikaisuus ja 
kahden kesken

Kohteella 
mahdollisuus 

oman 
näkemyksen 
esittämiseen

Kerro 
palautteen 

tavoite

Varmista, että 
palautteesi on 

kuultu ja 
ymmärretty

Mitä 
seurauksia 
on tiedossa



Palautteeseen latautuu tunteita ja asenteita

Tunteisiin ja asenteisiin liittyvästä viestinnästä: 

7% viestistämme on sanottuja sanoja

38% viestistämme on tapa, jolla sanomme sanat.  

55% viestistämme on kasvojen ilmeissä.

1981/2009

Palaute ja tunteet

Mitä

Miten



Muistisäännöt korjaavan palautteen 
antamiseen

1. Tunnekuohun vallassa ei tule antaa 
mitään palautetta

2. Mieti aika ja paikka

3. Kysy lupa: ”Voinko antaa palautetta?...

4. Pyydä palautetta: ”Mitä minä olisin 
voinut tehdä toisin?...

5. Myönnä omat puutteesi, silloin toisenkin 
on helpompi myöntää tehneensä virheitä

6. Sopikaa yhdessä, miten toimitte jatkossa



Muita huomioonottava

Oikeudenmukainen

Positiivinen asenne  Iloinen

Rehellinen

Rohkea

Hyvä itsehillintä

Vastuullinen

Yhteistyökykyinen

Positiivisella palautteella teet ihmeitä

Avulias 

Huomaavainen

Innokas

Itseensä luottava

Joustava

Järkevä / viisas

Kestävä / luja

Luova



Kiitos!

Kysymyksiä?



Kirsi Laine
Mittava kokemus henkilöarvioinneista, kehittämisprojekteista ja 

esimiesvalmennusohjelmista.  

Psykologian maisteri, Laillistettu psykologi, Psykologisen henkilöarvioinnin 

sertifikaatti, EuroPsy –pätevyys työ- ja organisaatiopsykologian alalta. 

Timanttia Consulting Oy
Erottajankatu 9 A 3.krs
00130 Helsinki

Kirsi Laine
Puh. 044 505 1896
kirsi.laine@timanttia.fi
kirsi.laine@mastersuomi.fi

mailto:kirsi.laine@timanttia.fi
mailto:kirsi.laine@mastersuomi.fi


#VKD19MONI ASIA VAIKUTTAA 
TYÖN MIELEKKYYTEEN
”Se, että muut pitävät itsestäänselvyytenä sitä, että osaan ja teen jotain mitä en osaa 
eikä minun kuulukaan osata, johtaa lähinnä turhaan riittämättömyydentunteeseen ja 
kitkaan työkavereiden kanssa. Työn mielekkyys siis paranisi paremmalla viestinnällä 
työyhteisön sisällä kertomalla siitä, minkälaista osaamista kesätyöntekijältä kesän 
aikana odotetaan.”

” Olen saanut vaikuttaa työni sisältöön ja tehdä monipuolisesti 
erilaisia työtehtäviä. Toisaalta olisin valmis siihen, että saisin 
enemmänkin vastuuta, jossa pääsisin näyttämään lisää omaa 
osaamistani."

” Kerrottaisiin paremmin, että mitä 
vaaditaan ja mitä asioita pitää 
työvuoron aikana saada tehtyä. 
Myös palaute tehdystä työstä on 
aina paikallaan, vaikka työ olisikin 
suoritettu moitteetta."

”Kesätyöntekijöille pitäisi saada olo, että he ovat tasavertaisia ja 
yhtä tärkeitä työntekijöitä kuin vakioporukka. Itse olisin esimerkiksi 
toivonut saavani kutsun kesän alussa olleeseen palaveriin johon 
kutsuttiin kaikki muut paitsi meidät kesätyöntekijät.”



* Vastuullinen 
kesäduuni 2018 –
tutkimukseen vastasi 
yhteensä 7790 
nuorta 128 
yrityksestä
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NUORI TULEE -
OLETKO VALMIS?

Vastuullinen Kesäduuni:
Kesärekry -seminaari

20.03.2019
Sara Peltola
@Sara_Peltola
@Nuori_fi



Lasten ja nuorten säätiö
Tehtävämme on
luoda nuorille merkityksellisen elämän edellytyksiä.

Tavoitteemme on, että
jokainen nuori kokee tulevaisuutensa merkitykselliseksi.

Merkityksellinen tulevaisuus rakentuu
tulevaisuususkosta, yhteenkuuluvuudesta sekä elämäntaitojen 
vahvistamisesta.

Meidän tavalle tehdä keskeistä ovat
taiteelliset, tieteelliset ja toiminnalliset menetelmät.



Lasten ja nuorten säätiön rooli
• Saattaa yritykset ja nuoret yhteen.
• Kouluttaa ja valmentaa yritysten henkilökuntaa 

nuorten kohtaamisesta.
• Kerää palautetta ja nuorten kokemuksia yhdessä 

oppilaitosten ja yritysten kanssa.
• Takaa yhteistyön laadun arvioinnilla ja 

kehittämistyöllä.



Mitä nuoret pohtivat?



Nuori todennäköisesti jännittää 
ensimmäistä työpäivää paljon.

Miten voit helpottaa nuoren 
oloa?



Rakentava vuorovaikutus 
on tekoja yhteisen ymmärryksen syntymiseksi.

Lisää sanotun 
merkitystä: 

tarkista, toista 
ja tiivistä

Puhu asioita 
auki: sanoita 
kokemuksiasi 
& itsestään-
selvyyksiä

Kuuntele
kokonais-
valtaisesti

Lähesty 
ilman 

ennakko-
oletuksia



Rakenna kesätyökokemus 
yhdessä nuoren kanssa
• Mitä odotuksia työharjoittelun 

suhteen?
• Millaisia tavoitteita asetatte?
• Mitä tehtäviä työharjoitteluun 

kuuluu? 
• Miten annatte palautetta

toisillenne?



Tehtävien suunnittelu 
nuoren lähtökohdista
• Aloita yksinkertaisesta – lisää 

haastavuutta tarpeen vaatiessa
• Ohjaa nuorta kärsivällisesti 
• Kokeilkaa yhdessä erilaisia tapoja 

toteuttaa nuorelle annettuja 
tehtäviä

Työtehtävä

Taidot lisääntyvät

Itseluottamus vahvistuu



TYÖELÄMÄTAIDOT 
VAHVISTUVAT 
TOIMINNASSA



KOMMUNIKOINTI-
TAIDOT

SOSIAALISET TAIDOT ITSETUNTO

ITSENSÄ 
JOHTAMINEN

ASENNE ITSENÄINEN 
AJATTELU

KYKY OPPIA JA 
OMAKSUA

EMPATIA- JA 
TUNNETAIDOT

MUUTOS- JA 
SOPEUTUMISKYKY

TYÖELÄMÄTAIDOT



Osallistuminen

PalauteReflektointi

Työelämätaidot 
vahvistuvat toiminnassa
• Osallistuminen on sekä 

menetelmä että päämäärä
• Palaute auttaa tunnistamaan 

kehitystä
• Reflektointi syventää palautteen 

vaikutusta



Alku-hanke: käänteentekeviä kokemuksia

• Kouluvierailu 45-60min: kohtaamisia ja uratarinoita
Yrityksen työntekijä käy tapaamassa VALMA-opiskelijoita

• Yritysvierailu 1,5-3h: näköaloja ja uusia kokemuksia
Nuoret tutustuvat (paikalliseen) yritykseen

• Työharjoittelu: omien vahvuuksien etsimistä
Työharjoittelu min. 2-3vkoa, kesto sovitusti.

Yritykset ja niiden työntekijät mukana tukemassa nuorten siirtymiä 
opintoihin ja työelämään:



"Ekaa kertaa harjoittelussa mua kohdeltiin niinku
ihmistä, niinku olisin ollut ihan oikea työntekijä."

"Tuli sellainen olo, että voihan töissä olla kivaakin."

"Sit ku hoksas, ettei se suutukaan mulle tai tiuskikaan 
mulle, ku kysyn jotain, nii sit uskals kysyyki."

"Mä valitsin niinku rohkeuden sen takii, et just 
se et mä uskallan tehä itte ja luottaa itteeni ja 
mä uskallan myös paremmin puhuu 
tuntemattomille ja oon muutenkin 
sosiaalisempi."



TERVETULOA 
MUKAAN!

Tulevaisuus tehdään 
yhdessä.
Sara Peltola
sara.peltola@nuori.fi

Kysy lisää yhteistyöstä: 040 745 8104



KIITOS JA TSEMPPIÄ KESÄÄN! 

#VKD19


