
   

 
Duunikoutsi-sovellus etäkesätyön tukena  
 

Mikä? 
Maksuton Duunikoutsi auttaa nuorta tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan tulevaa työelämää 
varten. Duunikoutsin haasteita suorittamalla nuorelle kertyy tarvittava tieto työelämää varten ja nuori on 
valmiimpi astumaan työelämään. Duunikoutsi sisältää mm. vinkkejä työnhakuun, askeleet 
työnhakuprosessiin, välineet työhaastatteluun valmistautumiseen, kannustavia testejä, työelämän 
pelisääntöjä ja inspiroivia uratarinoita.  

 

Miksi?  
Duunikoutsi-sovelluksen tavoitteena on antaa nuorelle varmuutta työelämää varten sekä tukea nuorta 
omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamisessa. Nuori suorittaa sovelluksessa tehtäviä, 
joiden avulla hän oppii työelämästä ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Duunikoutsin eri osa-alueiden 
kautta nuorelle hahmottuu, mitä kaikkea asioita työelämään kuuluu, mistä on hyvä tietää ja mihin on hyvä 
valmistautua. 

 

Kenelle?  
Duunikoutsi soveltuu työnhaun apuriksi esimerkiksi ensimmäisiä työpaikkoja hakiessa ja työelämätaitojen 
oppimisessa.  

 

Ohje sovelluksen käyttämiseen 
• Nuori lataa Duunikoutsi -sovelluksen Apple Store tai Google Play -kaupasta. Vinkki: Sovelluksen voi 

ladata yhdessä nuoren kanssa esimerkiksi työsopimusta allekirjoittaessa. Samassa yhteydessä voit 
ohjeistaa nuorta suorittamaan alla olevia tehtäviä (erityisesti haasteita ennen kesätyön alkua) 
 

• Nuoren ensimmäisiin kesätyöpaikkoihin liittyvät haasteet löytyvät sovelluksen ”Ekaa työpaikkaa” -
osiosta. 

 

Haasteita suoritettavaksi ennen kesätöiden alkua: 

Navigoi Ekaa työpaikkaa -osioon. 

• Vaihe 6: Töissä 
o Katso Työelämän pelisäännöt -video 
o Suorita haaste #61: Työsopimus 
o Suorita haaste #63: Työelämän pelisäännöt -testi 
o Suorita haaste #66: Kesäduunari-info 

 
• Vaihe 1: Itsetuntemus 



   

o Suorita haaste #22: Kesäduunari-testi 

 

Haasteita suoritettavaksi kesätöiden aikana: 

• Vaihe 1: Itsetuntemus 
o Suorita haaste #1: Kuvaile itseäsi 
o Suorita haaste #2: Kehulaatikko. Kerää tänne kesätyön aikana kaikki positiiviset palautteet 

joita saat työstäsi. Voit hyödyntää näitä palautteita esimerkiksi seuraavia työpaikkoja 
hakiessasi.  

o Suorita haaste #3: Tee ammatinvalintatesti 
o Suorita haaste #4: Mieti vahvuuksiasi. Tee haaste ja pohdi miten voit hyödyntää 

vahvuuksiasi kesätyöpaikassasi. 
o Suorita haaste #5: Mieti heikkouksiasi. 
o Suorita haasteet: 7-19 
o Suorita haaste #24: Voit pyytää uratarinaa joltain kollegaltasi kesätyöpaikastasi. 
o Suorita haaste #35: Avaa LinkedIn profiili ja lisää sinne nykyinen kesätyöpaikkasi 

 
• Vaihe 3: CV 

o Suorita haaste #42: Tee CV. Duunikoutsin CV-koneen haasteita suorittamalla saat ladattua 
itsellesi valmiiksi täytetyn osaamispohjaisen CV:n.  

 

Haasteita suoritettavaksi kesätöiden päättyessä: 

• Vaihe 1: Itsetuntemus 
o Suorita haaste #20: Pyydä palautetta. Voit pyytää palautetta tähän tehtävään esimerkiksi 

kollegoiltasi ja esimieheltäsi. 
o Suorita haaste #25: Minkälaista työtä haluat tehdä 

 
• Vaihe 6: Töissä 

o Katso vinkki: Pyydä työtodistus 
o Katso kesätyön päättyessä -video 

 


