Esimiehen

kesätyöopas
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Suomalaista kesätyötä mukana kehittämässä

HENRY | PROCOM | PLAN INTERNATIONAL SUOMI

ENERGIATEOLLISUUS RY | FINANSSIALA RY

SYL – SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO RY |

KEMIANTEOLLISUUS RY | RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ

KAUPAN LIITTO RY | METSÄTEOLLISUUS RY

SUOMEN 4H-LIITTO | PERHEYRITYSTEN LIITTO

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY

KESÄDUUNAA-KAMPANJA | KUN KOULU LOPPUU

HYVINVOINTIALAN LIITTO RY | SUOMEN TEKSTIILI- JA MUOTI RY

SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI OSKU RY

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO RY

PELASTAKAA LAPSET RY | SUOMEN YRITTÄJÄT

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO

SUOMEN OPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK

KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT RY

HELSINGIN KAUPUNKI | KUNTAREKRY.FI | FINGRID | ABB | ESPOON KAUPUNKI | METSÄ GROUP

SUOMEN AMMATTIIN OPISKELEVIEN LIITTO – SAKKI RY

SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY

KEMIRA | TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS | OP | POSTI | RTK-PALVELU | LIDL | SWECO | TYÖELÄKEYHTIÖ ELO

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO | AKAVA

SIVISTYSTYÖNANTAJAT | SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

RINNEKOTI-SÄÄTIÖ | ALGOL | VALMET | ALKO | TAMPEREEN KAUPUNKI | MEILLAONTOITA.FI

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ -NUORI.FI

AUTOALAN KESKUSLIITTO RY

OHJAAMO HELSINKI

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY

Vastuullinen kesäduuni
ON OIKOTIE TYÖPAIKKOJEN luotsaama
kampanja, joka haastaa työnantajat
tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja.
Yhdessä kampanjassa mukana olevien työnantajien ja kumppaneiden
kanssa autamme nuoria menestymään kesätyönhaussa sekä saamaan
kesätyöstä parhaan mahdollisen
kokemuksen.
Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa työnantajat kehittävät kesätyökäytäntöjään tutkimustiedon pohjalta sekä jakaen toimivia käytäntöjä
keskenään.
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Hyvä kesätyöesimies,

HYVÄNÄ ESIMIEHENÄ kannustat, motivoit
ja annat tarpeeksi vastuuta ja haasteita. Perustelet myös päätökset ja kerrot,
miksi annetut tehtävät ovat tärkeitä. Olet
kiinnostunut nuoren tekemisistä ja roh-

Käsissäsi pitelet
uunituoretta ja
viime vuodesta
paranneltua
esimiehen kesätyöopasta!

6

NUORET ODOTTAVAT kesätyöltä paljon. Ke-

kaiset yksilölliseen työskentelyyn ja ide-

sätyö on ensimmäinen merkittävä askel

ointiin. Nuoret odottavat runsaasti kehit-

kohti itsenäistä elämää. Kesätyön esi-

tävää palautetta erityisesti kasvotusten.

miehenä sinulla on suuri vaikutus nuo-

Esimiestyöhön onkin varattava aikaa:

ren elämään ja tulevaisuuteen. Esimie-

kohtaamiseen, ohjaamiseen ja palaut-

henä opetat työelämän pelisääntöjä ja

teen antamiseen.

muovaat nuoren käsityksiä työelämästä
yleensä. Olet roolimalli nuorelle. Omalla

ESIMIEHEN KESÄTYÖOPAS avaa vastuulli-

esimerkilläsi vaikutat nuoren opiskelu- ja

sen kesätyön periaatteita ja tarjoaa käy-

uravalintoihin sekä siihen, millaiset työ-

tännön työkaluja kesätyön kehittämisek-

tehtävät häntä kiinnostavat tulevaisuu-

si. Opasta on työstetty yhdessä nuorten

dessa. Kesän aikana rakennat myös ve-

ja kesätyönantajien kanssa. Kesätyöopas

tovoimaista työnantajakuvaa: haluaako

on täynnä nuorten vinkkejä onnistunee-

nuori organisaatioonne ja toimialallenne

seen kesätyökokemukseen ja vastuullis-

jatkossakin töihin? Mitä hän puhuu kave-

ten työnantajien hyviä kesätyökäytäntöjä.

reilleen teistä kesätyönantajana?

Anna hyvän kiertää!
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Mielekkäät kesätyökokemukset kehittävät nuoren

1

työelämätaitoja ja tukevat urasuunnittelua.

Kiinnostavimmat toimialat top 10
Vastuullisuus on osa
menestyvän yrityksen liiketoimintaa
ja nykypäivänä
yrityksiltä odotetaan
enenevissä määrin
konkreettisia vastuullisuustekoja.

Yläkoululaiset

Lukiolaiset

Lähde: tat & t-median kun koulu loppuu – nuorten tulevaisuusraportti 2018. Yläkoululaiset n=4040 / lukiolaiset n=4190.
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1

2

HUOMIO! Tarjoamalla hyviä ja mielekkäitä kesätyökokemuksia vaikutat yrityksesi ja toimialasi kiinnostavuuteen.

Oletko saanut riittävästi ohjausta
uravalintoihin opintojesi aikana?

Vastuullinen kesäduuni on
koko organisaation yhteinen
asia.
On tärkeää, että koko organisaatio on sitoutunut huolehtimaan hyvän kesätyökokemuksen ja ensivaikutelman
luomisesta.
Kannattaa siis viestiä myös
sisäisesti kampanjaan osallistumisesta ja vastuullisen

Yläkoululaiset

Ammattiin
opiskelevat

Lukiolaiset

Lähde: TAT & T-median kun koulu loppuu – nuorten tulevaisuusraportti 2018. Yläkoululaiset n=4040 / lukiolaiset n=4190.
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kesätyön periaatteista.

3

3

Laita kesätyöpaikkailmoitus kuntoon

3.1
Hyvä hakijakokemus
Rekrytointiviestintä rakentaa työnantajamielikuvaa
mitä suurimmissa määrin.
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VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2018

KE S ÄT YÖPAIKK AILMOITUK SE S S A

-tutkimuksessa suurimmat väit-

pitäisi tuoda vielä konkreetti-

tämäkohtaiset

semmin esille selkeä kuvaus

erot

löytyivät

kohdasta ”sain riittävästi tietoa

työtehtävästä,

kesätyöpaikastani jo kesätyö-

edellytetään ja mitä kesätyö tar-

mitä

paikkailmoituksesta”.

joaa. Ilmoituksessa harvoin on

3.1

hakijalta

liikaa tietoa, vain liian yleispätevää tietoa.

INFORMAATIOÄHKY ON luotaantyöntävä työpaikkailmoituksessa. Tee ilmoituksesta tiivis ja

REHELLISYYS on valttia. Älä maalaa epärealistista kuvaa työteh-

tarjoa selkeät polut, joiden kaut-

tävien vaativuustasosta tai mie-

ta hakija löytää lisää tietoa. Esi-

lekkyydestä, koska todellisuus

merkiksi rekrytointisivu, videot,

paljastuu kyllä nuorelle viimeis-

instagram jne.

tään kesätyön alkaessa.
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3.1

Muistilista haastattelijalle
MUISTA! Onnistuneen ilmoituksen
perusteella hakija
pystyy arvioimaan
sopiiko paikka
hänelle vai ei!

”Hakulomakkeessa
pitäisi olla automaattitallennus,
etteivät tiedot
katoa yllättäen.”

Varmista, että haastattelun tekee
pätevä henkilö. Haastatteluun kannattaa valmistautua miettimällä, mitä
tietoa hakijasta on saatava ja mitä
rekrytoijan on kerrottava tehtävästä
ja organisaatiosta.

Esittele kesätyöntekijä tuleville työkavereille jo
haastatteluvaiheessa.
Pidä hakija

18

ajan tasalla

Luo haastattelusta rento tilanne ja ole rohkaiseva. Muista, olla murskaamatta haastatelta-

prosessin

van itseluottamusta esimerkiksi kehonkielellä.

etenemisestä!

Kysymysrungon pitäisi olla sama kaikille
haastateltaville!

VINKKI! Rekrytoijan näkökulmasta
kyvykkyys ja potentiaali oppia
ovat tärkeitä. Monissa kesätöissä
konkreettiset taidot ovat opittavissa,
mutta tahtoa on vaikea rakentaa, jos
työntekijällä ei sitä omasta takaa ole.

3.1

Valmistele ennen haastattelua tilanteeseen
sopiva haastattelurunko. Näin muistat kysyä
tarpeellisen ja pystyt keskittymään kuuntelemiseen.
Muista kysyä kaikilta hakijoilta samat
kysymykset vertailtavuuden takia.
Jos huomaat, että haastateltava jännittää
kovasti, niin voit vapauttaa tunnelmaa
vaikka pudottamalla avaimesi, jotta hakija
näkee sinunkin olevan inhimillinen olento,
joka tekee virheitä.
Ole rento ja kohtelias ja pyri jättämään
nuorelle haastattelusta hyvä maku!
LassilaTikanoja
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CASE

CASE

Lassila & Tikanojan
vinkit haastatteluun:

Esimerkki teemoista:
001

002

003

004

005

006

Esittele itsesi ja kerro
miten haastattelu etenee,
tällä vähennät haastateltavan jännitystä.

Kysy, mitä odottaa
tulevaisuudelta ja
onko urahaaveita.

007

Kysy ensimmäiseksi hakijan
/ hakijoiden tämänhetkisestä
työtilanteesta ja mahdollisista
opinnoista vertailtavuuden takia.

Selvitä, onko hakijalla tehtävään liittyvää aiempaa työ- tai
harrastuskokemusta.

Muista lopuksi käydä läpi käytännön asiat: milloin ilmoitetaan haastattelun tulos, onko hakijalla
mahdollisesti irtisanomisaikaa, palkka jne.

Selvitä, miksi
hakee meille
töihin ja mitä
odottaa meiltä.

Muista esitellä myös yritys ja kerro tässä kohtaa
tehtävästä tarkemmin.

008

Jätä tilaa myös
hakijan kysymyksille!

@lassilatikanoja
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3.1

3.1

Hyödynnä somekanavat
H YÖ DY N N Ä S O M E N tarjoamat
mahdollisuudet pitääksesi hakijat ajan tasalla hakuprosessin
eri vaiheista. Vinkki: esimerkiksi chat -toiminto madaltaa kynnystä olla yhteydessä yrityk-

Luo kanavat.
VKD 2019

seen ja on nuorelle luontainen

Näytä
parhaat
puolenne
aidoin
tarinoin,
kuvin ja
videoin.

kanava viestiä.

VERTAISKOKEMUK SET OVAT todella arvokkaita, hyödynnä niitä!
Anna kesätyöntekijöille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan
yrityksen

Ja toimi niissä aktiivisesti!
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kanavissa

kesätyö-

kauden aikana ja dokumentoi
tarinat tulevaisuutta varten.

Tavoita nuoret

Tilaa oma rekrytointipelisi

hauskalla ja akti-

Oikotie työpaikoista avaimet

voivalla tavalla

käteen -toteutuksella

”Hakulomakkeessa
pitäisi olla automaattitallennus,
etteivät tiedot
katoa yllättäen.”

Millainen
kesätyöntekijä
olisit?

Voit käyttää peliä rekrytointikampanjassa tai
työpaikkailmoituksissa

ALOITA TESTI

LIsätietoja: hanna.auvinen@sanoma.fi p. 050-3556138
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CASE

CASE

Hyödynnä rekrytointipeliä
kesärekrytoinneissa

KATS O LISÄÄ ESIM ERKK EJÄ: www.sanomagames.fi/tyoelaman-pel

OikotieTyopaikat

it

@Oikotie_duunit
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Ei kiitos-viestikin voi jättää
hakijalle hyvän fiiliksen
P O S I T I I V I S E N T YÖ N A N TA J A K U VA N jättä-

OLE PERSOONALLINEN. Hakijat arvostavat

minen on tärkeää tulevaisuuden kannalta,

inhimillisyyttä. Siirry pois yritys-hakijavies-

koska vaikka työnantaja ei olisi etsimänne

tinnästä ja viesti ihmisenä ihmiselle. Mie-

henkilö juuri rekrytointihetkellä, voi henkilö

ti yrityksesi tone-of-voice ja kirjoita viesti,

tulevaisuudessa olla juuri se osaaja, joka

joka heijastaa yritystänne työnantajana ja

yritykseen tarvitaan.

tukee rakentamaanne työnantajakuvaa.

A N N A PA L A U T E T TA , mikäli mahdollista, tai
tarjoa mahdollisuus palautteen saamiseen
(esimerkiksi soittoaika). Monet nuoret panostavat tunteja, elleivät päiviä, hakemusten ja cv:n hiomiseen, jolloin geneerinen ei
kiitos -viesti heijastaa välinpitämättömyyttä ja voi tuntua epäkohteliaalta.
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VINKKI! Älä ilmoita,
vaan perustele. Muistuta
esimerkiksi, mitkä tär-

CASE

3.1

Yritysjohdon
kilpailu
kesätyöntekijöille
Kojamon yritysjohto haastaa kesätyöntekijät kehittämään yrityksen toimintaa.
Perehdytyksen ohessa lanseerattava ideakilpailu on
muodostunut jo perinteeksi.

INNOVOIMASSA UUTTA

Kesätyöntekijöillä on
koko kesä aikaa tutustua
yrityksen toimintaan ja
innovoida uutta. Kehitysideat lähetetään toimitusjohtajalle, joka vie
ehdotukset johtoryhmän
tarkasteltavaksi.
Parhaimmat

keimmät valintakriteerit
tehtävän kannalta ovat.

KESÄTYÖNTEKIJÄÄ

kehitysideat
Kojamon kesäduunit 2019
kojamofi

palkitaan!

#GoKojamo
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3.2

3.2

”Nuorella voi olla todella kova tahto
tehdä töitä sekä tarvittavat taidot
suoriutua, mutta jos työnantaja ei
tarjoa siihen tilaisuutta voi tulos olla
nolla. Huonosti hoidettu perehdytys
syö myös työntekijän motivaatiota.”

Perehdyttäminen

Mikko Puonti
henkilöarvioiden
johtava konsultti
psykologitoimisto cresco

E N S I M M Ä I S TÄ K E R TA A työssäkäyvä nuori kaipaa
erilaista tukea kuin esimerkiksi valmistumisen
kynnyksellä oleva alan ammattilainen. Pyri mahdollisuuksien mukaan räätälöimään perehdytys
kesätyöntekijöiden mukaan.

MÄ ÄRIT TELE HETI alussa kesätyöntekijän kanssa
selkeät tavoitteet kesän ajaksi. Tavoitteet ohjaavat nuoren työskentelyä ja jäsentävät arkea.
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3.2

3.2

Anna nuorelle tilaisuus onnistua
T YÖ T U R VA L L I S U U S voi olla monia

MUISTA! Hyvä perehdytys on koko
kesätyösuhteen kestävä prosessi, ei vain
ensimmäisen työpäivän pyrähdys.

asioita. Mitä välineitä minun tulee

MUISTA! Välineet

käyttää ja miten käsittelen niitä oi-

valmiiksi - nuorelle

kein? Miten toimin tulipalon sattues-

pitäisi ensimmäisestä

sa ja missä ovat hätäpoistumistiet?

työpäivästä lähtien

Miten minun tulee toimia uhkaavasti

löytyä työvaatteet,

käyttäytyvän asiakkaan kanssa?

“Enemmän pitäisi
neuvoa työturvallisuusasioissa. En
tiennyt, että on
edes vartijoiden
hälytysnappi ennen
kuin sen itse vahingossa löysin”.

tietokone, puhelin,
kulkukortit, salasanat

Työn aloittaminen, sujuu paljon
jouhevammin, mikäli perusasiat ovat
kunnossa. Tällöin perehdytyskään ei
katkea, vaan pyörii eteenpäin suunnitelman mukaan.
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järjestelmiin jne. Eli
VARMISTA, ET TÄ kesätyöntekijä tietää, miten hänen tulee toimia odottamattoman tilanteen sattuessa ja

kaikki ne asiat, joita
hän saattaa työssään
tarvita.

kehen hänen tulee olla yhteydessä
apua tarvitessaan.
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CASE

CASE
Kastajaiset on koettu

Telialla taloon ja
kollegoihin perehdytään
pilke silmäkulmassa
Perehdytyksen ei aina tarvitse olla niin vakavaa.
Telian kesätyöntekijöille järjestetään Kastajaiset
kesätyösuhteen alussa. Kastajaisissa kesätyöntekijät suorittavat joukkueissa rastiradan, jossa oppii
huomaamattaan ja hauskaa pitäen lisää Teliasta,
asiakkaistamme, strategiastamme, toimistotiloista
ja mm. liikunta- ja lounasmahdollisuuksista.

teliafinland
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loistavaksi tavaksi
tulla nopeasti osaksi
työyhteisöä.

Tavoitteena on myös
tutustua uusiin kesätyökollegoihin sekä
vakituisesti Telialla
työskenteleviin yli
yksikkörajojen.

@teliafinland
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3.2

3.2
Muista tutustuttaa
kesätyöntekijä työkavereihin
ja perehdytä työkulttuuriin

Mentori
Nimeä jokaiselle kesätyöntekijälle oma
henkilökohtainen tutortyöntekijä, joka
tarjoaa luotettavaa tukea, eikä ole nuoren
suora esimies.

Hyvä käytäntö on esitellä uudet ke-

MUISTA! Kutsu aina uudet kasvot

sätyöntekijät ainakin sille tiimille,

mukaan firman tapahtumiin ja anna

Tutorin tehtävänä on tutustuttaa kesätyön-

jossa he tulevat työskentelemään.

tilaa esimerkiksi lounaspöydässä.

tekijä yrityksen kulttuuriin ja työyhteisöön.

Tällöin nuoren on helpompi lähteä

Käytetäänkö yrityksessä esimerkiksi
paljon omia sanontoja tai lyhenteitä?

tutustumaan omin päin, kun ensi-

Varmista, että nuori tietää mistä kah-

kontakti on jo saatu.

vihuoneessa puhutaan, jotta hänelle ei
jää ulkopuolinen olo.

Edellisvuosien kesätyöntekijöitä kannattaa
hyödyntää perehdytyksessä. Suurempi
vastuu motivoi, ja työntekijä kokee kehittyneensä työssään.
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CASE

3.2
Puhu kesätyöntekijän
kanssa jatkosta
destiaoy

@DestiaOy

@destia_oy

Destia Oy

Kesätyöhaastattelussa kannattaa käydä läpi

Destiassa monet
kesätyöntekijät
jäävät tuntisopimuksilla töihin myös kesän
jälkeen.

kokee, että kesätyöorganisaatio
tarjoaa mielenkiintoisia
uramahdollisuuksia.

kesätyöntekijän mahdollisuus jatkaa työssä kesän
jälkeen. Myös se, jos kesätyö on yksittäisen kesän
juttu, kannattaa tuoda rehdisti esille.

Ennen kesätyön päättymissä esimies pitää
kesätyöntekijän kanssa palautekeskustelun, jossa
keskustellaan kokemuksista ja jatkosta. Viimeistään
tässä vaiheessa sovitaan mahdollisen opinnäytetyön, tuntitöiden tekemisestä tai paluusta töihin
seuraavana kesänä.
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Lähde: Kesäduunitutkimus 2018, N=7790 kesätyöntekijää.
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@Sryhma

Nuorelle työyhteisön

Lisää

hyväksyntä ja tuki on

merkityksellisyyden

kaikkein tärkeintä.

tunnetta!

Ole tukena vaikeissa asiakastilanteissa ja auta nuorta selviytymään
niistä.

Auta nuorta liittymään
työyhteisöön yhteisillä
hetkillä.

Merkityksellisyyden
tunnetta tuo onnistunut
asiakaskokemus.

Jos jotain menee pieleen, anna
korjaava palaute asiallisesti ja
inhimillisesti.

Anna perehdyttämisen
vastuuta myös työkavereille.

Auta nuorta onnistumaan asiakaspalvelutilanteissa.

Huolehdi, että nuori oppii hyvän
työergonomian ja oikean tavan
tehdä töitä jo työuran alussa.

Kannusta työyhteisöä
huomioimaan nuoren
hyvä työsuoritus.

Anna hänelle palautetta
kuinka hän on onnistuu
työssään.

Vahvista nuoren tunnetta siitä,
että hän osaa ja pystyy.
Huomaa nuoren hyvä työ ja anna
palautetta onnistumisista.

S-ryhmä tutki nuorten työntekijöiden työelämäodotuksia ja työn
merkityksellisyyden kokemusta
Nuorten työelämäodotukset-selvityksessä vuonna 2018.
Selvitys on osa Nuori Mieli Työssä
-hanketta, jonka tavoitteena on
kehittää hyvää työelämän ensikokemusta nuorille työntekijöille.
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CASE

CASE
S-ryhmä

Varmista nuoren hyvä
ensikokemus työelämästä!
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3.3

3.3

2018 kesäduunitutkimuksessa
Oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden
toteutuminen sai keskiarvon 3.54 (asteikko 1-4)

Oikeudenmukaisuus
ja tasapuolisuus

Ensimmäistä kertaa
kesätöissä

Viidettä tai
useampaa

Lähde: Kesäduunitutkimus 2018, N=7790 kesätyöntekijää
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3.3

3.3

Kohtele nuorta tasavertaisesti ja
ota työyhteisön täysivaltaiseksi
jäseneksi heti alusta alkaen!
VINKKI! Mikäli
käytännöt muuttuvat
kesätyökauden aikana,

K E S ÄT YÖ N T E K I J Ä L L E

A N N A N U O R E L L E lupa epäonnistua ja tehdä

tasavertaiset työvälineet ja työ-

virheitä. Kohtele ja johda nuorta hyvin. Näin

olosuhteet

rakennat samalla myös yrityksesi työnantaja-

kesätyöntekijät uusiin

kuvaa nuoren puskaradion välityksellä!

käytäntöihin. Kutsu

TA R J O A

mahdollisuuksien

mukaan.

on tärkeää perehdyttää

siis kesätyöntekijät
mukaan firman yleisiin
koulutustilaisuuksiin ja
AUT TAMINEN LISÄ Ä tutkitusti onnellisuutta.
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O TA K E S ÄT YÖ N T E K I J ÄT mukaan

Jaa asiantuntijuuttasi ja auta nuorempia. Roh-

työyhteisön toimintaan. Anna

kaise nuorta pyytämään apua ja kertomaan

pääsy työyhteisön järjestelmiin.

virheistä. Virheistä voidaan oppia ja kehittyä.

tarjoa heille mahdollisuus kehittyä.
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3.3

3.3

Rekrytoi rohkeasti ja
ennakkoluulottomasti
Älä määrittele liian kapeasti hyvää tyyppiä! Mieti, mitä taitoja
tehtävässä oikeasti vaaditaan.
Ovatko aiemmin vaaditut taidot
varmasti olennaisia?

VA S T U U L L I N E N kesätyönantaja voi lisätä rekrytointi-ilmoitukseen lausekkeen,
esim. “Haluamme lisätä henkilöstömme monimuotoisuutta ja toivomme ha-

Kesätyö on oiva mahdollisuus saada kokemuksia
erilaisista työntekijöistä. Rekrytoi rohkeasti!

kemuksia myös esim. vammaisilta ja
maahanmuuttajataustaisilta nuorilta”.

KO K E I L E VA I H T O E H T O I S I A hakutapoja!
Sähköiset lomakkeet voivat olla hankalia esimerkiksi niille, joilla on lukivaikeuksia tai suomi ei ole oma äidinkieli.

Pieni mukautus (esim. työaika
tai säädettävä työpöytä) voi
tehdä työstä sopivan myös
vammaiselle nuorelle.

VINKKI! Keksikää uudenlaisia tehtäväkokonaisuuksia
kesätyöntekijöille! Monilla on aivan liikaa töitä. Miettikää,
mitä tehtäviä voisitte irrottaa ja antaa jonkun toisen huolehdittavaksi. Kootkaa tehtävistä yhdessä uudenlainen kesätyö.
Lue lisää: vamlas.fi
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Maahanmuuttajanuori kesätyöhön
001 Selkeä tehtävänanto.

Lapinlahden Lähde on mielen hyvinvoinnin keskus, joka toimii
entisessä Lapinlahden sairaalassa Helsingissä. Talossa on mm.
kahvila, galleria, sauna, myymälöitä sekä tapahtumia. Tiimiin

Kerro tai näytä, mitä tarkoitat ja varmista,
että tehtävänanto on ymmärretty.

kuuluu vapaaehtoisia, työkokeilijoita, opiskelijoita, maahanmuutta-

002 Älä luule – kysy rohkeasti!

jokaisen työntekijän henkilökohtaiset tarpeet otetaan huomioon.

Ota kulttuuris-uskonnolliset kysymykset esille,
jos niillä on jokin yhteys työn tekemiseen.

003 Älä jätä yksin!

Kutsu nuori aktiivisesti mukaan
työyhteisöön esim. kahvi- ja lounastauoilla.

004 Muista palaute!

Anna palautetta usein ja käyttämällä esimerkkejä.

005 Muodosta työpareja.
Lue lisää: plan.fi/maahanmuuttajatyö

Lapinlahden lähde

Erilaiset osaamiset täydentävät toisiaan. Myös
kokeneempi työntekijä voi kulkea rinnalla eri tehtävissä.

CASE

3.3

jataustaisia nuoria ym. Yhteisöön on helppo tulla osalliseksi, sillä

Nuoret pääsevät käymään työpaikalla ennen kesätyön alkua.
Tehtävät ovat monipuolisia ja niissä
opetellaan vastuun ottamista.
Perehdytyksessä edellinen harjoittelija
kertoo seuraavalle työtehtävistä.
Nuorten omia ideoita kuunnellaan.
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3.4

3.4

M E R K I T Y K S E L L I S Y Y S J A M I E L E K K Y Y S ovat
trendisanoja, joita nuoret kesätöitä etsiessään aktiivisesti hakevat, mutta mitä niillä
oikeastaan tarkoitetaan? Työn merkityksellisyys on monesti yksilöllinen kokemus,
joka saattaa vaihdella henkilön ja tämän
elämäntilanteen mukaan. Sitä voi kuitenkin tarkastella laajana kokonaisuutena,
joka muodostuu kolmesta perusosasta:

Mielekäs työ

työn sisällöstä, työn tuloksesta ja kehittymisestä työntekijänä.

NUORTEN TOIVOMA merkityksellisyys tarkoittaa siis sitä, että heidän antamallaan
panoksella on selkeä merkitys, jonka organisaatio myös tunnustaa. Tämän lisäksi
nuoret haluavat päästä oppimaan uutta ja
kehittymään tasaisesti työntekijänä.
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3.4

3.4
Nuorten potentiaali
Kesätyöntekijät
tuovat uusia näkökulmia, visioita ja
mielipiteitä yrityksen toimintatapoihin. Kannusta siis
nuorta esittämään
ideansa rohkeasti.

Kannustus
Nuoret avaavat kanavan
kasvaviin trendeihin ja
nuorten maailmaan.

Rohkaise, tuuppaa epämukavuusalueelle, treenaa yhdessä
nuoren kanssa ja innosta!

Hyviä ideoita syntyy avoimessa
ilmapiirissä, jossa tieto liikkuu!
VINKKI! Kesätyöläiset

Luo työpaikalle kannustava ja

saattavat olla asiakkai-

rento ilmapiiri.

ta tai kohderyhmää.
Nuorten näkemyksille

Mielekäs kesätyö vastaa
nuoren taitoja ja on sopivan
haasteellista.
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kannattaa siis olla
avoin ja kannustaa
antamaan palautetta.

NUORISTA PITÄÄ
TÄRKEÄNÄ, ETTÄ
ESIMIES AUTTAA
HEITÄ KEHITTYMÄÄN
TYÖSSÄÄN.

”Kiva” työpaikka ja työtehtävien
hoitaminen kunnialla eivät sulje
toisiaan pois.
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3.4

3.4
Ura alkaa kesätöistä

palaute?
ideaboxi
palauteboxi
sähköinen
palaute
tapaamiset:
työntekijät
tapaamiset:
johto

VINKKI! Nuoret ovat entistä kiinnostuneempia yrittäjyydestä: peräti 20 % 18–24-vuotiaista
kertoo perustavansa yrityksen seuraavan
kolmen vuoden aikana .
(Lähde: Global Entrepreneurship Monitor 2015).

Yrittäjän kannattaakin jakaa kesätyöntekijälle

Tunnista kesätyöntekijän
vahvuusalueet ja hyödynnä niitä eri tehtävissä.
Nuorelta voit oppia uutta,
esimerkiksi sosiaalisen
median tarjoamista mahdollisuuksista.

O S A A J AT H A L U AVAT työskennellä paikassa, jossa heillä on
haasteita ja virikkeitä, jossa he voivat kasvaa ja oppia ja jossa heidän ponnistuksilleen annetaan arvoa. He lähtevät säännönmukaisesti motivaation puutteesta, eivät sen vuoksi, että
saisivat enemmän rahaa muualla.

omia kokemuksiaan yrittäjänä toimimisesta
ja olla siten kannustamassa kiinnostunutta
nuorta kohti yritystoimintaa.
Nuori kaipaa tietoa eri ammateista ja toimenkuvista. Kesätyö on ainutlaatuinen tilaisuus
luoda positiivinen vaikutelma organisaatiostanne ja koko toimialasta.

52

Kerro nuorille, että
he ovat tärkeitä ja
heidän työpanostaan
sekä näkemyksiään
arvostetaan.

MUISTA! Useimmat ihmiset haluavat
edetä urallaan, ja he pysyvät yrityksessä,
joka tukee heidän kehitystään. Työntekijöiden yleisen työmoraalin ja työtyytyväisyyden välillä on suora yhteys.
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CASE

3.4

Urakeskustelu alkaa jo
rekrytointivaiheessa

Sitouta osaajat

MUISTA! Muiden tiimien tekemi-

ManpowerGroup

@ManpowerGroupFI

nen pitäisi tehdä näkyväksi todella
konkreettisella tasolla. Astu uuden
kesätyöntekijän saappaisiin ja mieti,

Konkretisoi organisaation
mahdollisuudet jo ensimmäisen kesän aikana.
Tulevaisuuden työmahdollisuuksista voi viestiä kesätyön aikana, mutta myös
oppilaitosyhteistöiden,
diplomitöiden tms. kautta.

mitä et itse tiennyt tai ymmärtänyt
tullessasi taloon?

Menestys yhdessä tehtävässä ei kerro suoraan
potentiaalista toiseen. Kehityksen ei tarvitse
tarkoittaa vain esimiestehtäviin siirtymistä,
vaan myös oman osaamisprofiilin laajentamista erilaisten tehtävien kautta.

Monille nuorille on positiivinen yllätys
oivaltaa, millä tavalla inhimilliset taidot ja
mm. digiteknologian tuomat mahdollisuudet
käytännön asiakastyössä yhdistyvät.
Kerromme hakijoille uramahdollisuuksien
kirjosta, jotta he näkevät, millaisia etenemispolkuja meillä pystyy luomaan. Koska asiakaskohtaamiset eri kanavissa ovat liiketoimintamme
ydin, tarjoamme myös kesätyöntekijöille
valmennusta taidoissa, joita ensiluokkaisen
asiakaskokemuksen tuottamiseen tarvitaan.
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3.5

3.5

Räätälöi palautteenanto
iän mukaan
N U O R I M M AT K E S ÄT YÖ N T E K I J ÄT kaipaavat
palauteta työn sujumisesta päivittäin. Vanhemmille viikottaiset kommentit riittävät

MUISTA! Palaut-

Palautteenanto

keskimäärin useimmille. Syvällisempää pa-

teen liittyessä

lautetta tulisi saada muutaman kerran ke-

arkiseen asiaan,

sätyöjakson aikana – eli noin kerran kuussa.

kannattaa se antaa

siin työpanosta ja -tuloksia kohtaan. Ja tasaisesti

VANHEMMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT (yli 22- vuo-

pitkin kesätyökautta saatava palaute lisäisi mielek-

tiaat) kaipaavat monimuotoista palautetta

vahvasti työn

enenevissä määrin. Esimerkiksi oman tehtä-

merkityksellisyy-

vän merkitys yritykselle ja tiimityöskentelyn

teen!

mahdollisimman
pian!

"Toivoisin vielä parempaa viestintää liittyen odotuk-

kyyttä entisestään.”

toimivuus kiinnostavat tätä ikäryhmää mui-

Palaute linkittyy

ta enemmän.
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"Palautteen antaminen on

Anna palautetta
kolme kertaa

CASE

3.5
kuntarekry

@Kuntarekry

olennainen osa onnistunutta kesätyökokemusta.

Kun kesätyöntekijäsi on työskennellyt vii-

Palaute vie asioita eteen-

kon, anna palautetta. Teet sen työn ohessa

päin, tuo uusia näkökul-

esimerkiksi ohjeistamalla, kannustamalla

mia ja auttaa kesätyönte-

tai kiittämällä. Lyhyt palaute kertoo, että

kijää kehittymään. Hyvän

olet huomannut työntekijän työpanoksen.

palautekulttuurin rakentu-

Työn päättyessä tulee varsinainen
palaute. Vedä yhteen kesän työrupeama: onnistumiset ja kuten
myös ne seikat, joihin kannattaa
jatkossa kiinnittää huomiota.

minen lähtee myönteisen
palautteen kautta.”
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Puolessa välissä
työjaksoa varaa
rauhallinen hetki
ja kysy, miten on
mennyt ja kerro
vastaavasti omat
ajatuksesi.

Palautteellasi on
suuri merkitys
nuorelle. Se ei
vain työelämää
varten. Se on
elämää varten.
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3.5

Jatkuvaa dialogia
Nuoret haluavat yhtä paljon positiivista
ja kehittävää palautetta. Muista kuitenkin, että myös negatiivinen palaute
tulee antaa hyvässä hengessä. Mikäli
kehitettävää on, pohtikaa yhdessä
miten ongelmat voisi selättää!

Palaute kulkee
molempiin suuntiin

3.5
J AT KO J A L O S TA I D E O I TA . Älä ota
vastaan pelkkää kritiikkiä, vaan hakekaa ratkaisuja yhdessä. Nuorilta

Varmista, että kesätyöntekijä tietää,
mitä kautta hän voi antaa palautetta
esimiehelle tai kollegoille.

saa usein uudistusmielisiä ja raikkaita ajatuksia, kunhan niitä osaa
kysyä. Kehitysideoiden koostaminen, esittely ja jatkojalostus ovat
tärkeitä. Tärkeintä on, että homma
ei jää ideointitasolle. Mihin ideoihin
sitoudutaan ja millä aikataululla?

VINKKI! Anna kesätyöntekijöille
MUISTA! Sähköinen viestintä
ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa
palautteenantoa. Palautteen antamisesta kannattaa kertoa nuorelle,
jotta palaute ei jää tunnistamatta.
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mahdollisuus antaa palautetta
anonyymisti ja myös niinä hetkinä,
kun esimies ei ole paikalla. Esimerkiksi palauteboksit ja palautekyselyt koetaan positiivisina asioina.

KYSE VOI OLLA myös pienistä käytännön parannuksista. Ideoiden ei
tarvitse olla mittavia liiketoimintaa
mullistavia keksintöjä.
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3.6

3.6
Kohtuullinen palkka
62

Nuori ei välttämättä
uskalla tai kehtaa
kysyä palkkaan liittyvistä asioista.

Selvitä nuorelle mihin palkan
määrä perustuu (TES tms.) ja
kerro selkeästi, mistä palkka
koostuu (peruspalkka, lisät).

Työnantajana on
sinun tehtäväsi nostaa kissa pöydälle ja
avata palkkakeskustelu mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.
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3.6

3.6

Palkka on arvostuksen mittari

Anna nuorelle
mahdollisuus
varmistaa esim.
vanhemmilta,
onko palkka
kohtuullinen.

Palkka motivoi
suoriutumaan
työssä ja on hyvä
kehittymisen mittari. Muista silti
motivoida myös
kannustavalla
palautteella.

Työkokemus ja CV-merkintä
ovat nuorelle tärkeitä,
mutta työstä on reilua
maksaa käypä korvaus.

"Olisin toivonut palkkauksesta parempaa tietoa,
muistaakseni sopimuksessa kerrottiin, että palkka
nousee koeajan jälkeen,
mutta olisin toivonut tarkempaa informaatiota siitä,
että palkka nousee kahden
täyden tilikauden jälkeen,
sekä palkan suuruuden
palkan nousun jälkeen."
nainen, 25 vuotta

Lähde: Kesäduunitutkimus 2018. N=7780, yrityksiä=128
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3.7

3.7

Käy sopimus nuoren kanssa perusteellisesti läpi ja varmista, että
asiat on ymmärretty, ja nuori tietää
mihin on sitoutumassa.

VINKKI! Somen
merkitys työntekijän oman brändin

Kirjallinen työsopimus
ja todistus
66

Panosta työsopimuksen

rakentamisessa

selkeyteen.

kasvaa - käy antamassa suositus
hyvän työntekijän

Tarjoa mahdollisuutta tarkistaa

linkedin-profiiliin

sopimus esim. vanhempien kanssa.

tai endorsaa
hänen taitojaan.

Painota, että allekirjoitettu sopimus sitoo molempia osapuolia.
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3.7
Vastuullinen kesätyönantaja tarjoaa työtodistusta, vaikka nuori ei sitä ymmärtäisi pyytää.

3.7

Yrittäjä! Hyödynnä
nuorissa piilevä
potentiaali!
N U O R E L L E K A N N AT TA A antaa mahdollisuus osallistua ja

Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kesto ja

tuoda esille omia ideoita ja osaamistaan. Tämä voi yllättä-

työtehtävien laajuus.

västi sysätä liikkeelle uudenlaista kehitystä liiketoiminnassa!

Työtodistus on nuorelle työntekijälle arvopaperi ja
itsestään selvä osa vastuullisen kesätyönantajan
toimintaprosesseja!
Työntekijä saa päättää, haluaako hän työtodistukseen

Anna nuorelle sellaisia työtehtäviä, joihin
hänen osaamisensa riittää.

arvion työtaidostaan ja käytöksestään sekä työsuh-

Positiivinen vuorovaikutus, läsnäolo ja oma

teen päättymisen syyn.

esimerkki luovat nuorelle edellytykset työssä

Erittele ja yksilöi työtehtävät riittävän tarkasti!

onnistumiselle.

kesätyöntekijältä edellytetään
nopeaa sopeutumiskykyä ja

Lähde: Kun nuori tulee töihin, Pohjois Pohjanmaan Yrittäjät ja Suomen Yrittäjät

Lue lisää: yrittajat.fi
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VINKKI! Pienessä yrityksessä

valmiutta tarttua ripeästi töihin.

4

Työnantajan muistilista nuorta
alle 18-vuotiasta kesätyöntekijää palkattaessa
15 vuotta täyttänyt saa itse
tehdä työsopimuksensa.

4

003
001

Työhön voi ottaa 15 vuotta ja oppivelvollisuutensa täyttäneen nuoren.
Nuoremman henkilön voi ottaa töihin
kesälomalla vanhempien suostumuksella enintään viideksi viikoksi.

002

15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä
työsopimuksensa.

Nuorella työntekijällä ei saa teettää
erityisen vaarallista tai terveydelle
haitallista työtä.

004

Nuoren työntekijän enimmäistyöaika
riippuu hänen iästään. 15 vuotta täyttäneellä työaika voi olla enintään 9 tuntia
vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa.
Työtä voi teettää kello 6-22 välillä, ammattikoulutusta varten tehtävässä työssä
klo 6-24 välillä.

005

15 vuotta täyttäneen lepoajan tulee
olla yhdenjaksoisesti vähintään 12
tuntia vuorokaudessa.

006

Suoritettavat työnantajamaksut
vaihtelevat nuoren työntekijän iän
mukaan. 17 vuotta täyttäneen osalta
tulee suorittaa kaikki maksut.
71

5

5
Tutustu työelämään ja tienaa
-kesätyöharjoitteluohjelma on
suunnattu peruskoululaisille,
kymppiluokkalaisille, ammattistarttilaisille ja lukiolaisille.

Jo 13-vuotias voi
osallistua, mikäli
täyttää saman
kalenterivuoden
aikana 14 vuotta.

Korvaus kahden viikon jaksosta
on 350 euroa, joka sisältää
lomakorvauksen. Toimialat ovat
voineet sopia myös poikkeavasta
korvauksesta.

Harjoitteluaika
on kaksi viikkoa,
mutta toimialat
ovat voineet
sopia pidemmästä
jaksosta.

Tutustu työelämään ja tienaa
-mallin ei ole tarkoitus korvata
normaalia kesätyötä. Yritysten
toivotaan tarjoavan nuorille myös
kesätyöpaikkoja, esimerkiksi
harjoitteluohjelman jälkeen.
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Muistuta kesät yöntekijöitä
kesäduunikyselystä!

Kesäkuu / juni / 2019
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Anna pal autetta pitkin kesää!

Heinäkuu / juni / 2019
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Kesätyökyselyn viimeinen päivä!
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Elokuu / juni / 2019
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Muista t yötodistus!
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Ville Salonen | Kaukokatse.fi
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Suomalaista kesätyötä mukana kehittämässä
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