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HENRY | PROCOM

PLAN INTERNATIONAL SUOMI 

SYL – SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO RY

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ 

SUOMEN 4H-LIITTO | PERHEYRITYSTEN LIITTO

KESÄDUUNAA-KAMPANJA | KUN KOULU LOPPUU

SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI OSKU RY | SUOMEN YRITTÄJÄT

SUOMEN OPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK

SUOMEN AMMATTIIN OPISKELEVIEN LIITTO – SAKKI RY

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO | AKAVA

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ -NUORI.FI

OHJAAMO HELSINKI 

ENERGIATEOLLISUUS RY | FINANSSIALA RY

KEMIANTEOLLISUUS RY | RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY

KAUPAN LIITTO RY | METSÄTEOLLISUUS RY 

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY 

HYVINVOINTIALAN LIITTO RY | SUOMEN TEKSTIILI- JA MUOTI RY 

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO

KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT RY

SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY

SIVISTYSTYÖNANTAJAT | SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

AUTOALAN KESKUSLIITTO RY

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY

FINGRID | OP | HELSINGIN KAUPUNKI | KUNTAREKRY.FI | METSÄ GROUP | KEMIRA | OUTOKUMPU  | ESPOON KAUPUNKI

VTT | KATJA NOPONEN | TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS | SWECO | VEIKKAUS | NRC GROUP | TYÖELÄKEYHTIÖ ELO

VANTAAN ENERGIA | ALKO | LIDL | LASSILA & TIKANOJA | TAMPEREEN KAUPUNKI | ATTENDO | SAKUPE OY

Suomalaista kesätyötä mukana kehittämässä



ON OIKOTIE TYÖPAIKKOJEN luotsaama 
kampanja, joka haastaa työnantajat 
tarjoamaan nuorille enemmän laa-
dukkaita kesätyöpaikkoja. 

Yhdessä kampanjassa mukana ole-
vien työnantajien ja kumppaneiden 
kanssa autamme nuoria menesty-
mään kesätyönhaussa sekä saamaan 
kesätyöstä parhaan mahdollisen 
kokemuksen. 

Vastuullinen kesäduuni -kampan-
jassa työnantajat kehittävät kesätyö-
käytäntöjään tutkimustiedon poh-
jalta sekä jakaen toimivia käytäntöjä 
keskenään.

Vastuullinen kesäduuni
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Hyvä kesätyöesimies,
NUORET ODOTTAVAT kesätyöltä paljon. Ke-
sätyö on ensimmäinen merkittävä askel 
kohti itsenäistä elämää. Kesätyön esi-
miehenä sinulla on suuri vaikutus nuo-
ren elämään ja tulevaisuuteen. Esimie-
henä opetat työelämän pelisääntöjä ja 
muovaat nuoren käsityksiä työelämästä 
yleensä. Olet roolimalli nuorelle. Omalla 
esimerkilläsi vaikutat nuoren opiskelu- ja 
uravalintoihin sekä siihen, millaiset työ-
tehtävät häntä kiinnostavat tulevaisuu-
dessa. Kesän aikana rakennat myös ve-
tovoimaista työnantajakuvaa: haluaako 
nuori organisaatioonne ja toimialallenne 
jatkossakin töihin? Mitä hän puhuu kave-
reilleen teistä kesätyönantajana? 

HYVÄNÄ ESIMIEHENÄ kannustat, motivoit 
ja annat tarpeeksi vastuuta ja haastei-
ta. Perustelet myös päätökset ja kerrot, 
miksi annetut tehtävät ovat tärkeitä. Olet 
kiinnostunut nuoren tekemisistä ja roh-
kaiset yksilölliseen työskentelyyn ja ide-
ointiin. Nuoret odottavat runsaasti kehit-
tävää palautetta erityisesti kasvotusten. 
Esimiestyöhön onkin varattava aikaa: 
kohtaamiseen, ohjaamiseen ja palaut-
teen antamiseen. 

ESIMIEHEN KESÄTYÖOPAS avaa vastuulli-
sen kesätyön periaatteita ja tarjoaa käy-
tännön työkaluja kesätyön kehittämisek-
si. Opasta on työstetty yhdessä nuorten 
ja kesätyönantajien kanssa. Kesätyöopas 
on täynnä nuorten vinkkejä onnistunee-
seen kesätyökokemukseen ja vastuullis-
ten työnantajien hyviä kesätyökäytäntöjä. 
Anna hyvän kiertää!

Pitelet käsissäsi 
uunituoretta ja 
viime vuodesta 
paranneltua 
esimiehen kesä-
työopasta! 
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Lähde: tat & t-median kun koulu loppuu – nuorten tulevaisuusraportti 2018. Yläkoululaiset n=4040 / lukiolaiset n=4190.

Kiinnostavimmat toimialat top 10

Yläkoululaiset Lukiolaiset

Mielekkäät kesätyökokemukset kehittävät nuoren 
työelämätaitoja ja tukevat urasuunnittelua.

1 1

Vastuullisuus on osa 
menestyvän yrityk-
sen liiketoimintaa 
ja nykypäivänä 
yrityksiltä odotetaan 
enenevissä määrin 
konkreettisia vas-
tuullisuustekoja.
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Lähde: TAT & T-median kun koulu loppuu – nuorten tulevaisuusraportti 2018. Yläkoululaiset n=4040 / lukiolaiset n=4190.

Yläkoululaiset Ammattiin 
opiskelevat

Lukiolaiset

Oletko saanut riittävästi ohjausta 
uravalintoihin opintojesi aikana?

 HUOMIO!  Tarjoamalla hyviä ja mielekkäitä kesätyökoke-
muksia vaikutat yrityksesi ja toimialasi kiinnostavuuteen.

1 2

Vastuullinen kesäduuni on 
koko organisaation yhteinen 
asia. 

On tärkeää, että koko organi-
saatio on sitoutunut huoleh-
timaan hyvän kesätyökoke-
muksen ja ensivaikutelman 
luomisesta.

Kannattaa siis viestiä myös 
sisäisesti kampanjaan osal-
listumisesta ja vastuullisen 
kesätyön periaatteista.



3

3



16

Laita kesätyöpaikka-
ilmoitus kuntoon

INFORMAATIOÄHKY ON luotaan-
työntävä työpaikkailmoitukses-
sa. Tee ilmoituksesta tiivis ja 
tarjoa selkeät polut, joiden kaut-
ta hakija löytää lisää tietoa. Esi-
merkiksi rekrytointisivu, videot, 
Instagram jne.

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2018 
-tutkimuksessa suurimmat väit-
tämäkohtaiset erot löytyivät 
kohdasta ”sain riittävästi tietoa 
kesätyöpaikastani jo kesätyö-
paikkailmoituksesta”. 

K E S ÄT YÖ PA I K K A I L M O I T U K S E S S A 
pitäisi tuoda vielä konkreetti-
semmin esille selkeä kuvaus 
työtehtävästä, mitä hakijalta 
edellytetään ja mitä kesätyö tar-
joaa. Ilmoituksessa harvoin on 
liikaa tietoa, vain liian yleispäte-
vää tietoa.

REHELLISYYS on valttia. Älä maa-
laa epärealistista kuvaa työteh-
tävien vaativuustasosta tai mie-
lekkyydestä, koska todellisuus 
paljastuu kyllä nuorelle viimeis-
tään kesätyön alkaessa.

3.1

3.1
Hyvä hakijakokemusHyvä hakijakokemus

Rekrytointiviestintä rakentaa työnantajamielikuvaa 
mitä suurimmissa määrin. 

17

Rekrytointiviestintä rakentaa työnantajamielikuvaa 
mitä suurimmissa määrin. 
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3.1 3.1
Muistilista haastattelijalle
Varmista, että haastattelun tekee 
pätevä henkilö. Haastatteluun kan-
nattaa valmistautua miettimällä, mitä 
tietoa hakijasta on saatava ja mitä 
rekrytoijan on kerrottava tehtävästä 
ja organisaatiosta.

Luo haastattelusta rento tilanne ja ole rohkai-
seva. Muista, olla murskaamatta haastatelta-
van itseluottamusta esimerkiksi kehonkielellä. 

 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.

Esittele kesätyöntekijä tuleville työkavereille jo 
haastatteluvaiheessa. 

”Hakulomakkeessa 
pitäisi olla auto-
maattitallennus, 
etteivät tiedot 
katoa yllättäen.” 

 MUISTA!  Onnis-
tuneen ilmoituksen 
perusteella hakija 
pystyy arvioimaan 
sopiiko paikka 
hänelle vai ei! 

Pidä hakija 
ajan tasalla 
prosessin 
etenemisestä!

3.1

Kysymysrungon pitäisi olla sama kaikille 
haastateltaville!
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CASE

CASE

HR-assistentti kesätyöntekijöiden 
yhteisövastaavana

”Yhteisövastaavana toimiminen 
on tutustuttanut minut mahtaviin 
persooniin nimien takana!”

HR-assistentti, kesä 2019

Hanna

Kojamon kesäduunit 2020 #GoKojamowww.kojamo.fi/kesatyo

Teams tuo Kojamolla työntekijät 
ympäri Suomen ”saman katon alle”, 
edistäen yhteisöllisyyttä ja kannus-
taen kaikkia aktiiviseen viestintään 
rennolla otteella.

Kaikille työntekijöille yhteisen 
Teams-tiimin lisäksi kesäkojamoilla 
on oma tiimi, jonka kautta he voivat 
viestitellä vapaasti. HR-assistentti 
toimii tiimin yhteisövastaavana – 
muistuttaen tärkeistä ajankohtaisis-
ta asioista ja luoden yhteishenkeä 
mm. yhteistä vapaa-ajan toimintaa 
järjestämällä.
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3.1 3.1

VKD 2020

   Luo kanavat. 

Ja toimi niissä aktiivisesti!

Hyödynnä somekanavat
H Y Ö D Y N N Ä  S O M E N  tarjoamat 
mahdollisuudet pitääksesi ha-
kijat ajan tasalla hakuprosessin 
eri vaiheista. Vinkki: esimerkik-
si chat -toiminto madaltaa kyn-
nystä olla yhteydessä yrityk-
seen ja on nuorelle luontainen 
kanava viestiä. 

V ER TA IS KOK EMUK S E T OVAT  to-
della arvokkaita, hyödynnä niitä! 
Anna kesätyöntekijöille mahdol-
lisuus kertoa kokemuksistaan 
yrityksen kanavissa kesätyö-
kauden aikana ja dokumentoi 
tarinat tulevaisuutta varten.

Näytä 
parhaat 
puolenne 
aidoin 
tarinoin, 
kuvin ja 
videoin.
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CASE

Millainen 
kesätyöntekijä 

olisit?

ALOITA TESTI
KATSO LISÄÄ ESIMERKKEJÄ: www.sanomagames.fi/tyoelaman-pelit

OikotieTyopaikat @Oikotie_duunit

Hyödynnä rekrytointipeliä 
kesärekrytoinneissa

Tavoita nuoret 
hauskalla ja akti-
voivalla tavalla

Voit käyttää peliä rekry-
tointikampanjassa tai 
työpaikkailmoituksissa

Tilaa oma rekrytointipelisi 
Oikotie työpaikoista avaimet 
käteen -toteutuksella

”Hakulomakkeessa 
pitäisi olla auto-
maattitallennus, 
etteivät tiedot 
katoa yllättäen.” 

CASE

LIsätietoja: hanna.auvinen@sanoma.fi p. 050-3556138
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3.1
Ei kiitos-viestikin voi jättää 
hakijalle hyvän fiiliksen

A N N A  PA L A U T E T TA ,  mikäli mahdollista, tai 
tarjoa mahdollisuus palautteen saamiseen 
(esimerkiksi soittoaika). Monet nuoret pa-
nostavat tunteja, elleivät päiviä, hakemus-
ten ja cv:n hiomiseen, jolloin geneerinen ei 
kiitos -viesti heijastaa välinpitämättömyyt-
tä ja voi tuntua epäkohteliaalta. 

P O S I T I I V I S E N  T Y Ö N A N TA J A K U VA N  jättä-
minen on tärkeää tulevaisuuden kannalta, 
koska vaikka työnantaja ei olisi etsimänne 
henkilö juuri rekrytointihetkellä, voi henkilö 
tulevaisuudessa olla juuri se osaaja, joka 
yritykseen tarvitaan.

OLE PER S OON A LLINEN.  Hakijat arvostavat 
inhimillisyyttä. Siirry pois yritys-hakijavies-
tinnästä ja viesti ihmisenä ihmiselle. Mie-
ti yrityksesi tone-of-voice ja kirjoita viesti, 
joka heijastaa yritystänne työnantajana ja 
tukee rakentamaanne työnantajakuvaa.

 VINKKI!   Älä ilmoita, 
vaan perustele. Muistuta 
esimerkiksi, mitkä tär-
keimmät valintakriteerit 
tehtävän kannalta ovat.

CASEDNA:lla luotetaan kesätyöntekijään 
kuten vakituiseen

Liukuva työaika ja oikeus etätöihin, 
mikäli työtehtävät tämän mahdollistaa.

Mahdollisuus ilmoittaa lyhyestä sairastu-
misestaan itse ilman lääkärintodistusta.

Ei kytätä selän takana, vaan annetaan 
vastuuta ja kannustetaan itseohjautu-
vuuteen. Tehdään kuitenkin selväksi, 
että apua ja tukea on aina saatavilla!

Kuunnellaan työntekijän omia ideoita ja 
kannustetaan tuomaan niitä esille.

Otetaan kesätyöntekijä heti mukaan 
tiimien sisäisiin keskusteluryhmiin.

Luottamus luo 
luottamusta ja pitää 
työn mielekkäänä. 
Anna rohkeasti 
kesätyöntekijällesi 
samat vapaudet ja 
oikeudet kuin vaki-
tuisellekin tekijälle. 

@dna.fi @DNA_fi @dna_fi
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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.”

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 mah-
dollisuuksien mukaan räätälöimään perehdytys 
kesätyöntekijöiden mukaan.

M Ä Ä RI T T ELE HE T I   alussa kesätyöntekijän kanssa 
selkeät tavoitteet kesän ajaksi. Tavoitteet ohjaa-
vat nuoren työskentelyä ja jäsentävät arkea.

Perehdyttäminen

3.2

Perehdyttäminen

29

henkilöarvioiden 
johtava konsultti
psykologitoimisto cresco

Mikko Puonti
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3.2 3.2
Anna nuorelle tilaisuus onnistua

Työn aloittaminen, sujuu paljon 

jouhevammin, mikäli perusasiat ovat 

kunnossa. Tällöin perehdytyskään ei 

katkea, vaan pyörii eteenpäin suunni-

telman mukaan.

“Enemmän pitäisi 
neuvoa työturval-
lisuusasioissa. En 
tiennyt, että on 
edes vartijoiden 
hälytysnappi ennen 
kuin sen itse vahin-
gossa löysin”.

T Y Ö T U R VA L L I S U U S  voi olla monia 
asioita. Mitä välineitä minun tulee 
käyttää ja miten käsittelen niitä oi-
kein? Miten toimin tulipalon sattues-
sa ja missä ovat hätäpoistumistiet? 
Miten minun tulee toimia uhkaavasti 
käyttäytyvän asiakkaan kanssa?

VA RMISTA ,  E T TÄ  kesätyöntekijä tie-
tää, miten hänen tulee toimia odot-
tamattoman tilanteen sattuessa ja 
kehen hänen tulee olla yhteydessä 
apua tarvitessaan.

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

 MUISTA!  Välineet 
valmiiksi - nuorelle 
pitäisi ensimmäisestä 
työpäivästä lähtien 
löytyä työvaatteet, 
tietokone, puhelin, 
kulkukortit, salasanat 
järjestelmiin jne. Eli 
kaikki ne asiat, joita 
hän saattaa työssään 
tarvita.
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teliafinland @teliafinland

Tavoitteena on myös 
tutustua uusiin kesä-
työkollegoihin sekä 
vakituisesti Telialla 
työskenteleviin yli 
yksikkörajojen.

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

Kastajaiset on koettu 
loistavaksi tavaksi 
tulla nopeasti osaksi 
työyhteisöä.

CASE

CASE
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3.2 3.2
Muista tutustuttaa 
kesätyöntekijä työkavereihin 
ja perehdytä työkulttuuriin 

Hyvä käytäntö on esitellä uudet ke-

sätyöntekijät ainakin sille tiimille, 

jossa he tulevat työskentelemään. 

Tällöin nuoren on helpompi lähteä 

tutustumaan omin päin, kun ensi-

kontakti on jo saatu.

 MUISTA!  Kutsu aina uudet kasvot 
mukaan firman tapahtumiin ja anna 
tilaa esimerkiksi lounaspöydässä. 
Käytetäänkö yrityksessä esimerkiksi 
paljon omia sanontoja tai lyhenteitä? 
Varmista, että nuori tietää mistä kah-
vihuoneessa puhutaan, jotta hänelle ei 
jää ulkopuolinen olo.

Mentori

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

Tutorin tehtävänä on tutustuttaa kesätyön-
tekijä yrityksen kulttuuriin ja työyhteisöön.

Edellisvuosien kesätyöntekijöitä kannattaa 
hyödyntää perehdytyksessä. Suurempi 
vastuu motivoi, ja työntekijä kokee kehitty-
neensä työssään.

35
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@WSPFinland @WSP_fi

Vertaistukea ja oppeja 
perehdyttäjäkummilta

CASE

Hyvällä perehdyttäjäkummilla on vankka 
osaaminen kesätyöntekijän työtehtävistä. 
Kummilla on kykyä ja riittävästi aikaa oh-
jeistaa, opastaa sekä tukea kesätyöntekijää.

Nimeä jokaiselle kesätyöntekijälle perehdyt-
täjäkummi, joka on paljon läsnä ja jota on 
helppo lähestyä työhön liittyvissä asioissa.

@lifeatwspfinland

3.2

Lähde: Kesäduunitutkimus 2018, N=7790 kesätyöntekijää.

kokee, että kesätyöorganisaatio 

tarjoaa mielenkiintoisia 

uramahdollisuuksia.
Perehdyttäjäkummin tehtävänä on tu-
tustuttaa kesätyöntekijä työyhteisöön.
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CASE Varmista nuoren hyvä 
ensikokemus työelämästä!

CASE

Vahvista nuoren tunnetta siitä, 
että hän osaa ja pystyy.

Huomaa nuoren hyvä työ ja anna 
palautetta onnistumisista.

Ole tukena vaikeissa asiakastilan-
teissa ja auta nuorta selviytymään 
niistä.

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

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

Auta nuorta liittymään 
työyhteisöön yhteisillä 
hetkillä.

Anna perehdyttämisen 
vastuuta myös työkave-
reille.

Kannusta työyhteisöä 
huomioimaan nuoren 
hyvä työsuoritus.

Merkityksellisyyden 
tunnetta tuo onnistunut 
asiakaskokemus.

Auta nuorta onnistu-
maan asiakaspalveluti-
lanteissa.

Anna hänelle palautetta 
kuinka hän on onnistuu 
työssään.

S-ryhmä @Sryhma

S-ryhmä tutki nuorten työnteki-
jöiden työelämäodotuksia ja työn 
merkityksellisyyden kokemusta 
Nuorten työelämäodotukset-sel-
vityksessä vuonna 2018. 

Selvitys on osa Nuori Mieli Työssä 
-hanketta, jonka tavoitteena on 
kehittää hyvää työelämän ensiko-
kemusta nuorille työntekijöille.

Nuorelle työyhteisön 
hyväksyntä ja tuki on 
kaikkein tärkeintä.

Lisää 
merkityksellisyyden 
tunnetta!

38
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Lähde: Kesäduunitutkimus 2018, N=7790 kesätyöntekijää

2018 kesäduunitutkimuksessa 
Oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden 

toteutuminen sai keskiarvon 3.54 (asteikko 1-4)

3.3

3.3

41

Oikeudenmukaisuus 
ja tasapuolisuus 

Oikeudenmukaisuus 
ja tasapuolisuus 

Ensimmäistä kertaa 
kesätöissä

Viidettä tai 
useampaa
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TA R J O A  K E S ÄT Y Ö N T E K I J Ä L L E 
tasavertaiset työvälineet ja työ-
olosuhteet mahdollisuuksien 
mukaan. 

O TA  K E S ÄT Y Ö N T E K I J ÄT  mukaan 
työyhteisön toimintaan. Anna 
pääsy työyhteisön järjestelmiin.

3.3 3.3
Kohtele nuorta tasavertaisesti ja 
ota työyhteisön täysivaltaiseksi 
jäseneksi heti alusta alkaen! 

 VINKKI!  Mikäli 
käytännöt muuttuvat 
kesätyökauden aikana, 
on tärkeää perehdyttää 
kesätyöntekijät uusiin 
käytäntöihin. Kutsu 
siis kesätyöntekijät 
mukaan firman yleisiin 
koulutustilaisuuksiin ja 
tarjoa heille mahdolli-
suus kehittyä.

A N N A  N U O R E L L E  lupa epäonnistua ja tehdä 
virheitä. Kohtele ja johda nuorta hyvin. Näin 
rakennat samalla myös yrityksesi työnantaja-
kuvaa nuoren puskaradion välityksellä!

AU T TA MINEN L IS Ä Ä  tutkitusti onnellisuutta. 
Jaa asiantuntijuuttasi ja auta nuorempia. Roh-
kaise nuorta pyytämään apua ja kertomaan 
virheistä. Virheistä voidaan oppia ja kehittyä.

43



44

Älä määrittele liian kapeasti hy-
vää tyyppiä! Mieti, mitä taitoja 
tehtävässä oikeasti vaaditaan. 
Ovatko aiemmin vaaditut taidot 
varmasti olennaisia?

Kesätyö on oiva mahdol-
lisuus saada kokemuksia 
erilaisista työntekijöis-
tä. Rekrytoi rohkeasti!

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

3.3 3.3
Rekrytoi rohkeasti ja 
ennakkoluulottomasti

VA S T U U L L I N E N  kesätyönantaja voi lisä-
tä rekrytointi-ilmoitukseen lausekkeen, 
esim. “Haluamme lisätä henkilöstöm-
me monimuotoisuutta ja toivomme ha-
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 han-
kalia esimerkiksi niille, joilla on lukivai-
keuksia tai suomi ei ole oma äidinkieli.

 VINKKI!  Keksikää uudenlaisia tehtäväkokonaisuuksia 
kesätyöntekijöille! Monilla on aivan liikaa töitä. Miettikää, 
mitä tehtäviä voisitte irrottaa ja antaa jonkun toisen huoleh-
dittavaksi. Kootkaa tehtävistä yhdessä uudenlainen kesätyö.

3.3

Lue lisää: vamlas.fi
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001  Selkeä tehtävänanto.
Kerro tai näytä, mitä tarkoitat ja varmista, 
että tehtävänanto on ymmärretty.

002  Älä luule – kysy rohkeasti!
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.
Erilaiset osaamiset täydentävät toisiaan. Myös 
kokeneempi työntekijä voi kulkea rinnalla eri tehtävissä.

Maahanmuuttaja-
nuori kesätyöhön

CASE

Yritykselle kansainvälinen opiskelija on hyvä 
stressitesti monikulttuurisuuteen. Se on mah-
dollisuus kansainvälistyä kotipesässä.

3.3

Lue lisää: plan.fi/maahanmuuttajatyö

Työnantajan on hyvä ennalta pohtia, mitä työteh-
täviä nuori voi tehdä vieraalla kielellä. Työyhteisö 
voi hyötyä kansainvälisestä osaajasta ja ma-
daltaa muiden työntekijöiden kynnystä käyttää 
esimerkiksi englantia työpaikalla. On tärkeää 
varmistaa, että ulkomaalainen nuori ei jää yksin 
ja työyhteisön keskustelujen ulkopuolelle.

Ensimmäiset työkoke-
mukset merkitsevät 
paljon niin nuorelle 
itselle kuin osaajapu-
lasta kärsiville yrityk-
sille ja toimialoille, 
koska onnistuessa ke-
sätyö voi olla nuoren 
valinta omaksi alaksi 
jatkossakin.

elinkeinoelama elinkeinoelama

Let´s speak 
English!

Elinkeinoelama



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 etsies-
sään aktiivisesti hakevat, mutta mitä niillä 
oikeastaan tarkoitetaan? Työn merkityk-
sellisyys on monesti yksilöllinen kokemus, 
joka saattaa vaihdella henkilön ja tämän 
elämäntilanteen mukaan. Sitä voi kuiten-
kin tarkastella laajana kokonaisuutena, 
joka muodostuu kolmesta perusosasta: 
työn sisällöstä, työn tuloksesta ja kehitty-
misestä työntekijänä.

NUOR T EN TOIVOM A merkityksellisyys tar-
koittaa siis sitä, että heidän antamallaan 
panoksella on selkeä merkitys, jonka or-
ganisaatio myös tunnustaa. Tämän lisäksi 
nuoret haluavat päästä oppimaan uutta ja 
kehittymään tasaisesti työntekijänä.

3.4

Mielekäs työ
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Mielekäs työ
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3.4 3.4

Kesätyöntekijät 
tuovat uusia näkö-
kulmia, visioita ja 
mielipiteitä yrityk-
sen toimintatapoi-
hin. Kannusta siis 
nuorta esittämään 
ideansa rohkeasti.

Nuoret avaavat kanavan 
kasvaviin trendeihin ja 
nuorten maailmaan.

Mielekäs kesätyö vastaa 
nuoren taitoja ja on sopivan 
haasteellista.

NUORISTA PITÄÄ 
TÄRKEÄNÄ, ETTÄ 
ESIMIES AUTTAA 
HEITÄ KEHITTYMÄÄN
TYÖSSÄÄN.

Nuorten potentiaali

 VINKKI!  Kesätyöläiset 
saattavat olla asiakkai-
ta tai kohderyhmää. 
Nuorten näkemyksille 
kannattaa siis olla 
avoin ja kannustaa 
antamaan palautetta.

Kannustus
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Rohkaise, tuuppaa epämuka-
vuusalueelle, treenaa yhdessä 
nuoren kanssa ja innosta!

Hyviä ideoita syntyy avoimessa 
ilmapiirissä, jossa tieto liikkuu!

Luo työpaikalle kannustava ja 
rento ilmapiiri.

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

3.4

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 jos-
sa heidän ponnistuksilleen annetaan arvoa. He lähtevät sään-
nönmukaisesti motivaation puutteesta, eivät sen vuoksi, että 
saisivat enemmän rahaa muualla.

 MUISTA!  Useimmat ihmiset haluavat 
edetä urallaan, ja he pysyvät yrityksessä, 
joka tukee heidän kehitystään. Työnte-
kijöiden yleisen työmoraalin ja työtyyty-
väisyyden välillä on suora yhteys.

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

Yrittäjän kannattaakin jakaa kesätyöntekijälle 
omia kokemuksiaan yrittäjänä toimimisesta 
ja olla siten kannustamassa kiinnostunutta 
nuorta kohti yritystoimintaa. 

Nuori kaipaa tietoa eri ammateista ja toimen-
kuvista. Kesätyö on ainutlaatuinen tilaisuus 
luoda positiivinen vaikutelma organisaatios-
tanne ja koko toimialasta.

Tunnista kesätyöntekijän 
vahvuusalueet ja hyödyn-
nä niitä eri tehtävissä. 
Nuorelta voit oppia uutta, 
esimerkiksi sosiaalisen 
median tarjoamista mah-
dollisuuksista.

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

ideaboxi 

palauteboxi 

sähköinen 
palaute 

tapaamiset: 
työntekijät 

tapaamiset: 
johto

palaute?
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Konkretisoi organisaation 
mahdollisuudet jo en-
simmäisen kesän aikana. 
Tulevaisuuden työmahdol-
lisuuksista voi viestiä ke-
sätyön aikana, mutta myös 
oppilaitosyhteistöiden, 
diplomitöiden tms. kautta.

Sitouta osaajat

 MUISTA!  Muiden tiimien tekemi-
nen pitäisi tehdä näkyväksi todella 
konkreettisella tasolla. Astu uuden 
kesätyöntekijän saappaisiin ja mieti, 
mitä et itse tiennyt tai ymmärtänyt 
tullessasi taloon?

3.4
CASETyönantajamielikuvan 

muodostumisessa esimie-
hellä on erityinen rooli

ManpowerGroup @ManpowerGroupFI

Työnantajamielikuva konkretisoituu kesä-
työntekijälle muutamassa kuukaudessa.  
Esimiehellä on tässä iso vastuu.

On hyvä kiinnittää erityistä huomiota 
siihen, miten nuoria haastatellaan, 
perehdytetään ja opastetaan arjessa.Menestys yhdessä tehtävässä ei kerro suoraan 

potentiaalista toiseen. Kehityksen ei tarvitse 
tarkoittaa vain esimiestehtäviin siirtymistä, 
vaan myös oman osaamisprofiilin laajentamis-
ta erilaisten tehtävien kautta.
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Viestinnällä, arvostavalla tuella ja rakenta-
valla palautteella on työelämätaitoja harjoit-
televalle nuorelle kauaskantoinen merkitys.
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Palautteenanto

3.5
Räätälöi palautteenanto 
iän mukaan
N U O R I M M AT  K E S ÄT Y Ö N T E K I J ÄT  kaipaavat 
palauteta työn sujumisesta päivittäin. Van-
hemmille viikottaiset kommentit riittävät 
keskimäärin useimmille. Syvällisempää pa-
lautetta tulisi saada muutaman kerran ke-
sätyöjakson aikana – eli noin kerran kuussa.

VANHEMMAT KESÄT YÖNTEKIJÄT  (yli 22- vuo-
tiaat) kaipaavat monimuotoista palautetta 
enenevissä määrin. Esimerkiksi oman tehtä-
vän merkitys yritykselle ja tiimityöskentelyn 
toimivuus kiinnostavat tätä ikäryhmää mui-
ta enemmän.

 MUISTA!  Palaut-
teen liittyessä 
arkiseen asiaan, 
kannattaa se antaa 
mahdollisimman 
pian!

Palaute linkittyy 
vahvasti työn 
merkityksellisyy-
teen!

"Toivoisin vielä parempaa viestintää liittyen odotuk-
siin työpanosta ja -tuloksia kohtaan. Ja tasaisesti 
pitkin kesätyökautta saatava palaute lisäisi mielek-
kyyttä entisestään.”

3.5
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Palautteenanto
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"Palautteen antaminen on 
olennainen osa onnistu-
nutta kesätyökokemusta. 
Palaute vie asioita eteen-
päin, tuo uusia näkökul-
mia ja auttaa kesätyönte-
kijää kehittymään. Hyvän 
palautekulttuurin rakentu-
minen lähtee myönteisen 
palautteen kautta.”

3.5

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

Puolessa välissä 
työjaksoa varaa 
rauhallinen hetki 
ja kysy, miten on 
mennyt ja kerro 
vastaavasti omat 
ajatuksesi.

CASE

Kun kesätyöntekijäsi on työskennellyt vii-
kon, anna palautetta. Teet sen työn ohessa 
esimerkiksi ohjeistamalla, kannustamalla 
tai kiittämällä. Lyhyt palaute kertoo, että 
olet huomannut työntekijän työpanoksen.

Anna palautetta 
kolme kertaa

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

kuntarekry @kuntarekry 
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3.5 3.5
Palaute kulkee 
molempiin suuntiin

Jatkuvaa dialogia

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

 MUISTA!  Sähköinen viestintä 
ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa 
palautteenantoa. Palautteen anta-
misesta kannattaa kertoa nuorelle, 
jotta palaute ei jää tunnistamatta.

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

 VINKKI!  Anna kesätyöntekijöille 
mahdollisuus antaa palautetta 
anonyymisti ja myös niinä hetkinä, 
kun esimies ei ole paikalla. Esimer-
kiksi palauteboksit ja palautekyse-
lyt koetaan positiivisina asioina.

J AT KO J A L O S TA  I D E O I TA .  Älä ota 
vastaan pelkkää kritiikkiä, vaan ha-
kekaa ratkaisuja yhdessä. Nuorilta 
saa usein uudistusmielisiä ja raik-
kaita ajatuksia, kunhan niitä osaa 
kysyä. Kehitysideoiden koostami-
nen, esittely ja jatkojalostus ovat 
tärkeitä. Tärkeintä on, että homma 
ei jää ideointitasolle. Mihin ideoihin 
sitoudutaan ja millä aikataululla?

K YSE VOI OLL A  myös pienistä käy-
tännön parannuksista. Ideoiden ei 
tarvitse olla mittavia liiketoimintaa 
mullistavia keksintöjä.
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3.6

Nuori ei välttämättä 
uskalla tai kehtaa 
kysyä palkkaan liitty-
vistä asioista.

Työnantajana on 
sinun tehtäväsi nos-
taa kissa pöydälle ja 
avata palkkakeskus-
telu mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa.

Kohtuullinen palkka

3.6
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Selvitä nuorelle mihin palkan 
määrä perustuu (TES tms.) ja 
kerro selkeästi, mistä palkka 
koostuu (peruspalkka, lisät).

Kohtuullinen palkka



64

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

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

Palkka motivoi 
suoriutumaan 
työssä ja on hyvä 
kehittymisen mit-
tari. Muista silti 
motivoida myös 
kannustavalla 
palautteella.

3.6
Palkka on arvostuksen mittari

3.6

"Olisin toivonut palkkauk-
sesta parempaa tietoa, 
muistaakseni sopimukses-
sa kerrottiin, että palkka 
nousee koeajan jälkeen, 
mutta olisin toivonut tar-
kempaa informaatiota siitä, 
että palkka nousee kahden 
täyden tilikauden jälkeen, 
sekä palkan suuruuden 
palkan nousun jälkeen."
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Lähde: Kesäduunitutkimus 2018. N=7780, yrityksiä=128

nainen, 25 vuotta
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3.7

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

Panosta työsopimuksen 
selkeyteen.

Tarjoa mahdollisuutta tarkistaa 
sopimus esim. vanhempien kanssa.

Painota, että allekirjoitettu sopi-
mus sitoo molempia osapuolia.

Kirjallinen työsopimus 
ja todistus

3.7
 VINKKI!  Somen 
merkitys työnteki-
jän oman brändin 
rakentamisessa 
kasvaa - käy an-
tamassa suositus 
hyvän työntekijän 
linkedin-profiiliin 
tai endorsaa 
hänen taitojaan.
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Kirjallinen työsopimus 
ja todistus
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3.7 3.7

Vastuullinen kesätyönantaja tarjoaa työtodis-
tusta, vaikka nuori ei sitä ymmärtäisi pyytää.

Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kesto ja 
työtehtävien laajuus. 

Työtodistus on nuorelle työntekijälle arvopaperi ja 
itsestään selvä osa vastuullisen kesätyönantajan 
toimintaprosesseja!

Työntekijä saa päättää, haluaako hän työtodistukseen 
arvion työtaidostaan ja käytöksestään sekä työsuh-
teen päättymisen syyn.

Erittele ja yksilöi työtehtävät riittävän tarkasti!

Yrittäjä! Hyödynnä 
nuorissa piilevä 
potentiaali!
N U O R E L L E  K A N N AT TA A  antaa mahdollisuus osallistua ja 
tuoda esille omia ideoita ja osaamistaan. Tämä voi yllättä-
västi sysätä liikkeelle uudenlaista kehitystä liiketoiminnassa!

Anna nuorelle sellaisia työtehtäviä, joihin 
hänen osaamisensa riittää.

Positiivinen vuorovaikutus, läsnäolo ja oma 
esimerkki luovat nuorelle edellytykset työssä 
onnistumiselle.

 VINKKI!  Pienessä yrityksessä 
kesätyöntekijältä edellytetään 
nopeaa sopeutumiskykyä ja 
valmiutta tarttua ripeästi töihin.

Lue lisää: yrittajat.fi

Lähde: Kun nuori tulee töihin, Pohjois Pohjanmaan Yrittäjät ja Suomen Yrittäjät
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4
Työnantajan muistilista nuorta 
alle 18-vuotiasta kesätyönteki-
jää palkattaessa

001  
Työhön voi ottaa 15 vuotta ja oppi-
velvollisuutensa täyttäneen nuoren. 
Nuoremman henkilön voi ottaa töihin 
kesälomalla vanhempien suostumuk-
sella enintään viideksi viikoksi.

002  
15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä 
työsopimuksensa.

003  
Nuorella työntekijällä ei saa teettää 
erityisen vaarallista tai terveydelle 
haitallista työtä.

004  
Nuoren työntekijän enimmäistyöaika 
riippuu hänen iästään. 15 vuotta täyttä-
neellä työaika voi olla enintään 9 tuntia 
vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa. 
Työtä voi teettää kello 6-22 välillä, am-
mattikoulutusta 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.

4

15 vuotta täyt-
tänyt saa itse 
tehdä työsopi-
muksensa.



Tutustu työelämään ja tienaa 
-kesätyöharjoitteluohjelma on 
suunnattu peruskoululaisille, 
kymppiluokkalaisille, ammatti-
starttilaisille ja lukiolaisille.

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

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

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

5

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

5
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Kesätyökyselyn viimeinen päivä!

Anna palautetta pitkin kesää!
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Muista t yötodistus!
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"Vastuullisuus on noussut tärkeään 
rooliin siinä, minkä perusteella ihmiset 
valitsevat työpaikkansa. Työelämä tar-
vitsee vastuullisuutta myös siksi, että 
yhteiskunnalle ja ympäristölle voidaan 
tuottaa aidosti järkeviä ratkaisuja.”

Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja
Tero Lausala

”Onnistuneet kesätyökokemukset auttavat 
ennen kaikkea nuorta oppimaan ja kehitty-
mään, luovat positiivista omakuvaa ja vala-
vat itsevarmuutta oman urapolun löytymi-
seen. Kiinnittyminen työelämään puolestaan 
vaikuttaa olennaisesti yksilön hyvinvointiin 
ja täten koko yhteiskunnan toimivuuteen.”

Tiina Alahuhta-Kasko
Marimekon toimitusjohtaja

Kiitos, että olet mukana 
luomassa vastuullisempaa 
työelämää!



Suomalaista kesätyötä mukana kehittämässä

       facebook.com/vastuullinenkesaduuni            twitter.com/kesaduuni            instagram.com/vastuullinen_kesaduuni

Sekä yli 540 suomalaista työnantajaa!

kesaduuni.org

FINGRID | OP | HELSINGIN KAUPUNKI | KUNTAREKRY.FI | METSÄ GROUP | KEMIRA | OUTOKUMPU 

ESPOON KAUPUNKI | VTT | KATJA NOPONEN | TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS | SWECO | VEIKKAUS | NRC GROUP

T YÖELÄKEYHTIÖ ELO | VANTAAN ENERGIA | ALKO | LIDL | LASSILA & TIKANOJA | TAMPEREEN KAUPUNKI


