
Esihenkilön kesätyöopas



Vastuullinen kesäduuni –kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat 
kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, joiden avulla kesätyökokemuksesta 

tulee mielekäs sekä työntekijälle että työnantajalle! 



Hyvä kesätyöesihenkilö, 
esihenkilön kesätyöopas on suunniteltu sinun tueksesi 
kesätyökauden käänteisiin. Oppaasta löydät tiivistettynä 
tärkeimmät huomiot ja nuorten kesätyökokemukseen 
vaikuttavat tekijät vuoden 2021 kesäduunitutkimuksesta. 

Tulevaisuuden viestiminen alkaa ensimmäisestä 
kohtaamisesta kesätyöntekijän kanssa, unohda “tulet 
rakastamaan jokaista minuuttia” -kliseet ja pyri 
rakentamaan realistinen, mutta myös positiivinen kuva, 
mitä kesätyö pitää sisällään ja mitä työstä vai saada 
itselleen tulevaa varten.

Poimimalla oppaan vinkit käyttöösi, pystyt olemaan 
paremmin kesätyönuorten tukena ja vaikutat positiivisesti 
hyvän sekä vastuullisen kesätyökokemuksen 
syntymiseen. 

Tsemppiä kesään toivottelee, 

Oikotien Vastuullinen kesäduuni -tiimi,

Päivi, Charlotta, Riikka ja Ilari 
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KESÄTYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS JA OHJAUS

• Mikä on omien työntekijöiden mielikuva yrityksestä?
• Muista osallistuttaa henkilöstö vahvuuksien hahmottamiseen esim. rekrytoivat 

esihenkilöt.
• Onko kesäduuni- tai henkilöstötutkimuksesta saatavissa tietoja jota voidaan hyödyntää 

työnantajakuvan kehittämisessä? 
• Onko omat vahvuudet nostettu esiin ulkoisessa viestinnässä?

1. Tunne omat vahvuutesi kesätyönantajana
Herätä kiinnostus, erottaudu kilpailijoista, kerro tarinasi!
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2) VASTUULLISEN 
REKRYTOINTIPROSESSIN 
SUUNNITTELU
Onnistunut kesärekrytointiprosessi rakentaa aina 
yrityksen työnantajamielikuvaa ja 
ensivaikutelmaa yrityksestä.

On tärkeää, että koko organisaatio on sitoutunut 
huolehtimaan hyvän kesätyökokemuksen ja 
ensivaikutelman luomisesta. Kannattaa siis 
viestiä myös sisäisesti kampanjaan 
osallistumisesta ja vastuullisen kesätyön 
periaatteista.

Työntekijöistä jopa 63% pitää vastuullisuutta 
tärkeänä työpaikan valintakriteerinä.
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VASTUULLISEN REKRYTOINTIPROSESSIN SUUNNITTELU

Työnantajakuvan merkitys 
kesärekrytoinneissa

Työelämää valtaa uusi sukupolvi, joka haluaa 
tietää:
 
● Millaiseen yritykseen he ovat tulossa?

● Millaisen tulevaisuuden yritys voisi heille 
tarjota?

● Millainen on työyhteisö? 

● Kuinka yrityksen arvot istuvat heidän omaan 
arvomaailmaansa?
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Hakijoita oli kyllä paljon, mutta olisi silti ollut mukava saada jotain väliaikatietoja tai nopeammin tieto etenemisestä 
hakuprosessissa. Ettei tarvitsisi jäädä pohtimaan, onko päässyt jatkoon vai ei. Yleensä myös hakijan muita 
kesätyöhakuja ajatellen olisi mukava jos hakija tietäisi mahdollisimman pian rekrytoinnin aikataulusta. 
– Kesäduunitutkimus 2021 ”

VASTUULLISEN REKRYTOINTIPROSESSIN SUUNNITTELU 

Mitä kesärekryä ennen tulisi selvittää?
SELVITÄ KESÄREKRYTOINNIN RESURSSIT JA AIKATAULU
Huomiota on kiinnitettävä tulevaan perehdytykseen ja riittävään henkilöstöön läpi rekryprosessin - prosessi vie aikaa ja sitä varten tulee 
varata riittävästi aikaa ja resursseja. Määrittele rekrytoinnille aikataulut, jotta prosessi ei veny liian pitkäksi (esim. varaa esihenkilöiltä ajat 
kalenterista, milloin haastattelut, milloin valinnat, milloin viestintä jne.) 

REKRYTOINTIJÄRJESTELMÄN HYÖDYNTÄMINEN. 
Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) koskee tiiviisti kesärekryprosesseja. Rekrytointiprosessissa pitää kiinnittää huomiota siihen, miten tietoa 
säilötään ja käsitellään, joten apuna kannattaa hyödyntää rekrytointijärjestelmää.

KARTOITA KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN TARVE. 
Ennen uutta kesärekrytointiprosessia kesätyöntekijöiden tarve on hyvä arvioida perusteellisesti. Mihin työtehtäviin kesätyöntekijöitä 
tarvitaan ja mitä tehtäviä he voivat tosiasiallisesti tehdä?

MÄÄRITTELE KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN TULEVAT TYÖTEHTÄVÄT JA NIISSÄ VAADITTAVAT TAIDOT.
Työnantajalla on hyvä olla ajatus siitä, mikä kesätyöntekijän tuleva työtehtävä on ja millaisia taitoja siinä pärjäämiseksi tarvitaan. 
Ihannetyöntekijän määritteleminen esimerkiksi kesätyöntekijöiden luonteenpiirteiden perusteella rajaa ihmisiä pois ja supistaa 
hakijajoukkoa - monimuotoinen työyhteisö on tutkitusti tehokkaampi! 

HUOLEHDI TIETOSUOJASTA ALUSTA ALKAEN. 
Hakijalla on halutessaan oikeus pyytää nähtäväksi kaikki häntä koskevat tiedot, joten koko prosessin ajan on oltava tiedossa, missä ja 
kenellä henkilötiedot ovat. Tiedot on myös hakijan toiveesta pystyttävä poistamaan.
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3) VASTUULLINEN 
KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS
Kesätyöpaikkailmoitus ei ole vain kuvaus. Nuorille 
muodustuu odotuksia kesätyöstä 
kesätyöpaikkailmoituksen perusteella, joten sen olisi hyvä 
olla totuudenmukainen ja konkreettinen.  

Se on huolellisesti muotoiltu viesti, jonka tarkoituksena on 
puhutella monimuotoisesti erilaisia hakijoita ja houkutella 
tehtävän kannalta osaavimpia hakijoita. 

Se on myös usein ensivaikutelma työnantajasta, johon 
kannattaa panostaa! 
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”Työpaikkailmoitus voisi olla kattavampi tai 
sisältää osoitteet esimerkiksi paikan 
someihin tai kotisivuille.”

“Työpaikkailmoituksessa voisi kertoa 
tarkemmin, mitä tehtäviä olisi tarjolla eri 
yksiköissä.”

“Työtehtävistä ja konkreettisesta työpäivän 
kulusta voitaisiin mielestäni kertoa hieman 
enemmän jo hakuvaiheessa.”

“

“

16% kesätyöntekijöistä 
ei saa riittävästi tietoa 
kesätyöpaikasta 
työpaikkailmoituksesta!
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Ole läsnä kesätyöntekijälle

Kenties työporukka, jonka kanssa tekee töitä, voisi kirjoittaa ilmoitukseen työnkuvasta hieman 
tarkemmin? Kesäduunitutkimus 2021 ”

VASTUULLINEN KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS  

Kesätyöilmoituksen peruspalikat
Mitä työntekijältä odotetaan ja 
mitä työntekijälle tarjotaan?

Kesätyöntekijä

Työntekijästä:
Millaista 
työntekijää, 
ihmistä etsitään

Kesätyönantaja

Miten kesätyöntekijä sopisi tähän 
työpaikkaan ja miten tämä työpaikka sopisi 
kesätyöntekijälle?

Työstä:
Työnkuva ja 
työtehtävät

Urasta ja 
oppimisesta:
Kehittymis-
mahdollisuudet

Työnantajasta:  
Perustiedot 
työnantajasta

Kulttuurista:  
Ilmapiiri ja 
arvot

Työn 
tekemisestä:
Toimitilat ja 
työskentelyn
tavat

Ihmisistä:
Työkaverit
ja asiakkaat
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Työnhakijakeskeinen ja huomioi ammatillisen kehittymisen: 
Pyrkii helpottamaan kesätyönhakua. Kuvaa vastavuoroisesti, mitä 
annettavaa työnantajalla on työntekijälle erityisesti ammatillisen 
kehittymisen näkökulmasta.

Informatiivinen ja selkeä: 
Kaikki olennainen tieto, jotta kesätyönhakija voi jo ilmoituksen 
perusteella arvioida paikan sopivuutta. Ilmoituksen tulisi olla 
jäsennelty ja sisältö sekä perustiedot helposti hahmotettavissa.

Tiivis:
Informaatioähky on luotaantyöntävä työpaikkailmoituksessa. 
Olennaiset asiat tulisi kertoa napakasti ja lisätietoa tulisi olla tarjolla 
helposti. 

Totuudenmukainen:
Antaa realistisen kuvan työnantajasta, kesätyöstä ja työnteon 
tavoista sekä työkulttuurista. Rehellisyys on valttia! 

Persoonallinen:
Kuvaa työnantajan ja työkulttuurin persoonalliset piirteet. #VKD20

 ✔

 ✔

✔

✔

Kesätyöilmoituksen checklist!

✔

VASTUULLINEN KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS
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Vältä näitä työpaikkailmoituksessa

Puutteelliset tiedot
tai epäselvä kuvaus työstä.
Ei tietoa palkkauksesta.

Yksisuuntaiset kovat vaatimukset
Nuoret haluavat kehittyä, muista tarjota 
vaatimusten ohella myös mahdollisuuksia.

Epärealistisuus
Suuret lupaukset luovat odotuksia. Jos 
todellisuus ei kohtaa odotuksia, voi kesätyö olla 
pettymys.

Arvomaailma
Ilmoituksesta välittyy epämiellyttävä kuva 
työnantajasta, työkulttuurista ja niiden 
vaikutuksista työn tekemisen tapoihin.

Kliseisyys
Kliseiset ilmaukset ja englanninkieliset
tittelit, jos työkieli on suomi.

Persoonattomuus
Ilmoitus ei erottaudu tai profiloidu tarjonnassa. 
Samaa ilmoitusta käytetään toistuvasti.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Nuoret kertovat:
”Työpaikkailmoituksen 

informaatiosisältöön voisi 
panostaa enemmän. 
Tuntui, että siinä oltiin 

käytetty samaa pohjaa jo 
useamman vuoden, eikä 

ainakaan työtehtävien 
kuvaus ollut täysin ajan 

tasalla. Onneksi työnkuva 
selvisi haastattelussa 

hyvin.”

Nainen, 22

Nyt paikan saaneena 
huomasin, että 

työnhakuilmoitus ei täysin 
pitänyt paikkaansa 

tehtävien töiden osalta ja 
kun tästä mainitsin, niin 
sain vastaukseksi vaan, 

että se ilmoitus on 
samanlainen joka vuosi.

Nainen 21 v.

Puhua suoraan heti työstä 
ja työajoista. Ettei tule 

yllärinä et juu tää on 7.5h 
työpäivää eikä 8h. Tai et 
koko kesäks on hommia. 
No tää olis kumminki 2kk 

kiire apulaisena. Puhutaan 
asioista suoraan miten ne 

on!

Mies 25 v.

Netin hakuvaihe voisi olla 
selkeämpi. Jotkut sanat 
olivat vieraita nuorisolle.

Nainen 16 v.

Työpaikkailmoituksessa 
voisi olla tarkempi kuvaus 

tehtävän sisällöstä, 
yksikköä voisi esitellä 

tarkemmin

Mies 18 v.

Jos olisi kuvia että voisi itse 
ajatella mielessä 

minkälaista siellä on.

Nainen 17 v.

Varsinkin netissä haettavat 
kesätyöpaikat esimerkiksi 

tuotannon työntekijätehtäviin 
tai toimihenkilötehtäviin ovat 

yleensä hyvin ympäripyöreitä. 
Kuitenkin hakiessa täytyy aika 
tarkastikin kuvailla, mitä työtä 

hakee ja mitä odottaa 
kesätyöltä. Jos haettavat 
työtehtävät olisivat vähän 
tarkemmin spesifioitu, olisi 

helpompi myös hakea näihin 
tehtäviin.

Nainen 23 v.

Lähde: Kesäduunitutkimus 2021
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OTSIKON ELI TEHTÄVÄNIMIKKEEN MERKITYS!
Tulisi olla selkeä ja helposti ymmärrettävä. Mikäli 
kesätyöpaikan toivoo löydettävän hakukoneesta 
esimerkiksi yrityksen nimellä tai tietyllä hakusanalla, 
tulisi nimen tai sanan löytyä ilmoituksen otsikosta. 
Hakukone hakee ilmoituksen otsikon perusteella!

HAETTAVAN TEHTÄVÄN YDIN! 
Olennaiset asiat tiiviisti ja selkeästi

YRITYSKULTTUURI! 
Kerro nuorelle yrityksen työilmapiiristä ja 
yhteisöllisyydestä. Mitä persoonallista yrityksessä on, 
joka voisi nuorta kiinnostaa?

   Vinkkejä kesätyöilmoitukseen

15

15

VASTUULLINEN KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS



YHTEYSTIEDOT! 
Mahdollisuus ottaa 
yhteyttä WhatsApp:illa 
iso plussa! 

Hyödynnetty 
tutkimusta ja 
kesätyöntekijän 
ääni tulee esiin 
ilmoituksessa.
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Tehtävät kerrottu hyvin 
perusteellisesti 
palkkauksen ohella! 

Kerrotaan avoimesti 
kesätyöntekijälle, että 
annetaan tukea, oppia ja 
mahdollistetaan 
kehittyminen tehtävässä.
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Duunikoutsi-sovellus 
tarjoaa nuorille vinkkejä 
etukäteen! 

Ilmoitus suunnattu 
yhdenvertaisesti kaikille 
nuorille! Maininta 
positiivisesta 
erityiskohtelusta sekä 
tilojen esteettömyydestä!
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4) VIESTINTÄ 
KESÄTYÖNHAKIJALLE

Huonon hakijakokemuksen kohdannut 
hakija kertoo keskimäärin kymmenelle 
ystävälleen saamastaan kohtelusta tai 
laittaa asiasta jopa sosiaaliseen mediaan

• Miten organisaatiossanne on otettu 
seuraavat asiat huomioon: viestintä 
hakijoille alkuvaiheessa, prosessin 
edetessä ja haun päätyttyä?

• Onko työnhakijoiden mahdollista 
antaa palautetta?
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“Parempi informoiminen rekrytoinnin 
etenemisestä.”

“Työpaikkahaun valintaprosessin nopeus. 
Sähköposti, jossa ilmoitetaan, että et 
päässyt tiettyyn kesätyöhön tuli vasta 
kesäkuun puolessa välissä.”

“Tulevaisuudessa olisi hyvä, jos rekrytoinnin 
etenemisestä voisi itse tiedustella jostain, nyt 
se oli mahdotonta, koska missään ei ollut 
puhelinnumeroa tai sähköpostia josta olisi 
voinut itse tiedustella asiaa.” “

“
12% nuorista ei saa 
tarpeeksi tietoa 
rekrytoinnin 
etenemisestä!
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KERRO REKRYTOINNIN AIKATAULU KESÄTYÖNHAKIJALLE!
Kerro mahdollisimman tarkkaan rekrytointiprosessin aikataulu, milloin järjestetään 
haastattelut, milloin ilmoitetaan valinnat ja milloin mahdolliset koulutukset tai työt 
alkavat.

VAIHTOEHTOISIA YHTEYDENOTTOKANAVIA
Voisiko perinteisen soittoajan ohessa tarjota mahdollisuutta kysyä tehtävästä 
Whatsapissa tai muussa kanavassa?

TEE HAKEMINEN HELPOKSI (EI ERILLISIÄ HAKUJA SAMANKALTAISIIN TEHTÄVIIN). 
Jos yritys esimerkiksi tarjoaa useampia samankaltaisia tehtäviä olisi näihin 
mielekkäämpää hakea yhden hakemuksen kautta sen sijaan, että nuori joutuu 
lähettämään samankaltaiset vastaukset useampaan otteeseen. 

VÄHEMMÄN VIIVYTTELYÄ REKRYPROSESSIN AIKANA
Jos henkilö ei ole hakemanne, kertokaa se vaikka heti haastattelun päätteeksi, jotta 
nuori pääsee jatkamaan työnhakua sen sijaan, että hän jää odottelemaan vastausta 
viikkotolkulla.

INNOSTA JA INFORMOI VALITTUJA KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
Valinnan jälkeen työnantajalla on loistava mahdollisuus kertoa työtehtävästä tai 
yrityksestä etukäteen ennen kesätöiden alkua. Kerro vähintään kesätyöntekijälle minä 
päivänä ja mihin kellonaikaan kesätyöt alkavat ja kuka on häntä vastassa, jotta 
kesätyöntekijä saa hyvän alun kesätyölleen!

 ✔

 ✔

✔

✔

Rekryprosessista viestimisen 
checklist!

✔

VIESTINTÄ KESÄTYÖNHAKIJALLE
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#VKD20

VIESTINTÄ KESÄTYÖNHAKIJALLE

Herätä nuoren kiinnostus 
somessa! 

Somessa vietetään paljon aikaa. Yli 75 
prosenttia 18-29 -vuotiaista nuorista käyttää 
Internetiä yli 20 tuntia viikossa (SoMe ja Nuoret 
2019).  

● Nopea ja helppo tapa tavoittaa nuoret, 
heille luontaisessa ympäristössä

● Somessa työnantaja voi erottua 
positiivisesti ja persoonallisella otteella, 
jolloin yritys voi jäädä nuoren mieleen

● Somen kautta voi tavoittaa aktiiviset ja 
passiiviset työnhakijat - myös sellaiset 
nuoret, jotka eivät aktiivisesti ole 
miettineet kesätöiden hakemista

● Kun kiinnostus on herätetty, niin on 
tärkeää, että somen kautta olisi myös 
selkeä ja helppo reitti hakea kesätyötä! 
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Videon/artikkelin hyödyntäminen 
rekrytointiviestinnässä

Viestii rekrytointiin panostamisesta

Hyvä keino päästä tutustumaan työnantajaan, 
työympäristöön, työkavereihin ja kulttuuriin

Tärkeää, että on tiivis

Nuoret kohderyhmänä tykkäävät erityisesti videosta 
kerronnan muotona

“Video toimii ja tehostaa sekä 
selkeyttää. Se toivottaa 
tervetulleeksi tiimiin!” 

“Videon tai artikkelin tärkein 
viesti on välittää työilmapiirin ja 
-ympäristön fiilis.” 

“Videon katsoja kyllä tietää 
haluaako joukkoon mukaan.”

“
“
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Lähde: Kesäduunitutkimus 2021

VIESTINTÄ KESÄTYÖNHAKIJALLE

http://www.youtube.com/watch?v=LoFWxQ2PIto


VARMISTA, ETTÄ HAASTATTELUKUTSU ON MENNYT PERILLE
Huomioi, että sähköposti ei välttämättä mene nuorelle perille, joten kannattaa 
käyttää vaihtoehtoisia yhteydenottokanavia (esim. tekstiviesti, puhelu jne.)

HAASTATTELUKUTSUN PITÄÄ OLLA RIITTÄVÄN INFORMATIIVINEN
Aika ja paikka riittävän selkeästi. Kuka on vastassa ja tarvitseeko johonkin 
ilmoittautua. Mitä pitää tehdä jos sairastuu tai tarvitsee muuttaa 
haastatteluaikaa. 

VIESTI RIITTÄVÄSTI REKRYPROSESSIN AIKATAULUSTA
Kerro mahdollisimman tarkkaan rekrytointiprosessin aikataulu, mitä tapahtuu 
haastattelun jälkeen, milloin ilmoitetaan valinnat ja milloin mahdolliset 
koulutukset, terveystarkastukset, työsopimuksen allekirjoittaminen ja työt 
alkavat.

JOS MAHDOLLISTA, LÄHETÄ HAASTATTELUKYSMYKSET ETUKÄTEEN
Nuorelle on hyvä antaa mahdollisuus etukäteen valmistautua haastatteluun, 
jotta haastattelutilanteesta tulee mahdollisimman rento. 

 ✔

 ✔

✔

✔

Ennen haastattelua checklist!

VIESTINTÄ KESÄTYÖNHAKIJALLE

24



Nuoret kertovat: Tuntui, että kului melko pitkä aika 
hakemuksen ja yhteydenoton 
välillä. Myös videohaastattelun 
jälkeen kesti tovi, ennen kuin 

minuun oltiin kasvokkain 
tapahtuvasta haastattelusta 

yhteydessä. Hakijoita oli kyllä 
paljon, mutta olisi silti ollut 

mukava saada jotain 
väliaikatietoja tai nopeammin 

tieto etenemisestä 
hakuprosessissa. Ettei tarvitsisi 

jäädä pohtimaan, onko päässyt 
jatkoon vai ei. Yleensä myös 

haetaan useaan 
kesätyöpaikkaan ja muita 

paikkoja ajatellen olisi myös 
mukava jos hakija tietäisi 

mahdollisimman pian 
haastatteluista jne,. jotta osaa 
tehdä valintoja mahdollisten 

muiden työpaikkojen kesken.

Nainen, 24 v.

Parempi informoiminen 
rekrytoinnin etenemisestä, 

haastattelun ja sitä 
seuranneen puhelimitse 

saadun sanallisen 
lupauksen jälkeen 

seuraava kontaktinotto tuli 
parin kuukauden päästä 
pyyntönä kirjoittamaan 

työsopimusta.

Mies 24 v.

Enemmän viestintää 
rekrytoinnista. Muut, jotka 

ovat hakeneet 
kesätyöntekijäksi eivät ole 
saaneet mitään ilmoitusta 

etteivät ole päässeet 
hakuprosessissa eteenpäin.

Nainen 18 v.

Ilmoittamalla tarkemmin, 
milloin mahdolliset 

haastattelut ovat ja milloin 
päätös työntekijästä 

tehdään.

Mies 24 v.

Ilmoitus haastatteluun 
pääsemisestä ei ollut 

saapunut perille 
sähköpostiin, mutta asia 
korjattiin onnistuneesti 

soittamalla!

Mies 21 v.

Tasa-arvoa, että naiset pystyy 
samaan kuin miehet. 

Työhönottovaiheessa ei ole 
kiva kuulla, että olin ottamassa 
aluksi miehiä töihin, mutta kun 

ne peru, niin soitin sitten sinulle.. 
Sitten ei kyseenalaistettaisi sitä 
pystyykö naiset samaan kuin 
miehet ja tuotaisi esille omia 

ennakkoluuloja.

Nainen 26 v. 

Lähde: Kesäduunitutkimus 2021
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5) KESÄTYÖNTEKIJÄN 
PEREHDYTYS JA 
OHJAUS
Hyvä perehdytys on koko kesätyösuhteen 
kestävä prosessi, ei vain ensimmäisen 
työpäivän pyrähdys. Jatkuvan perehdytyksen 
kautta nuorelle muodostuu tarkka kuva 
yrityksen työstä ja yksittäisten työtehtävien 
merkityksestä kokonaisuuden kannalta. 

Perehdytyksessä kannattaa hyödyntää 
perehdytysvideoita, jotka tutustuttavat nuoren 
mm. työelämän pelisääntöihin ja säästävät 
perehdyttäjän aikaa. Pyydä nuorta myös 
lataamaan puhelimeensa Duunikoutsi 
-sovellus, josta saa hyvä tukea työelämään.
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”Perehdytys työtehtäviin oli hyvinkin 
kattava ja koin, että pääsin työtehtäviin 
hyvin kiinni heti alusta alkaen. 
Perehdytyksessä olisi kuitenkin ollut hyvä 
kertoa tarkemmin myös joistakin 
käytännön asioista, kuten työajoista, 
tauoista yms.” -Kesäduunitutkimus 2021

“Mielestäni perehdytykseen oltaisiin 
voitu käyttää paljon enemmän aikaa, 
minkä lisäksi sitä oltaisiin voitu suunni-
tella johdonmukaisemmaksi.”
-Kesäduunitutkimus 2021

“
“

11% kesätyöntekijöistä 
ei saa riittävää 
perehdytystä 
työsuhteen alussa.
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Nuoret kertovat:
Uuden työn aloittamiseen 

liittyy paljon 
omaksuttavaa, joten 
ohjeiden saaminen 
tietyiltä henkilöiltä 

selkeyttää aloitusta ja 
on mukava tutustua heti 

alkuun muutamaan 
työkaveriin kunnolla.

Nainen, 22 v.

Enemmän pitäisi neuvoa 
työturvallisuusasioissa. En 

tiennyt, että on edes 
vartijoiden hälytysnappi 

ennen kuin sen itse 
vahingossa löysin.

Nainen 21 v.

On varmasti helpompaa 
kun kaikki on 

siirtynyt netin kautta 
tehtäviin harjoituksiin ja 

hyödyllisiähän ne ovatkin. 
Itse vaikeasta 

lukivaikeudesta kärsivänä 
tunnen, että aikarajoitteiset 

tehtävät ja 
''kokeet''/passien 

suorittaminen on vaikeaa, 
koska lukeminen on niin 

hidasta.

Mies 25 v.

Olisin halunnut saada 
enemmän neuvoja 

ja palautetta toiminnastani. 
Olisin halunnut saada 

oppimisen kokemuksia 
enemmän.

MIes 17 v. 

Huonosti hoidettu 
perehdytys 

syö työntekijän 
motivaatiota.

Nainen 18 v.

Toivoisin vielä parempaa 
viestintää liittyen odotuksiin 

työpanosta ja -tuloksia 
kohtaan. Ja tasaisesti 
pitkin kesätyökautta 

saatava palaute lisäisi 
mielekkyyttä entisestään.

Nainen 22 v.

Paljon aikaa siitä vähäisestä 
koulutukseen varatusta ajasta 

kului myös teknisten ongelmien 
takia odotellessa, että saamme 

käyttöoikeudet jne. 
Perehdytykseen oltaisiin siten 

voitu myös paremmin 
valmistautua, esimerkiksi 
tulostamalla materiaalit 

etukäteen sekä hankkimalla 
käyttöoikeudet ohjelmiin 

hyvissä ajoin.

Mies 23 v.
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Varmista, että kaikki saavat 
yhtä hyvän perehdytyksen 
yhtenäistämällä prosessit.  

Alun perehdytykseen 
kannattaa sisällyttää 
monipuolisesti työhön 
kuuluvien työtehtävien 
läpikäyntiä, sillä 
kesätyöntekijän 
perehdyttäminen varsinaisen 
työvuoron aikana voi olla 
hankalaa.

Mieti etukäteen:

KUKA                   MISSÄ               MILLOIN?

Tee selväksi organisaation sisällä: 

Mihin kaikkeen kesätyöntekijä tarvitsee 
perehdytyksen?

Kuka perehdyttää mitäkin?

Paljonko aikaa on hyvä varata 
perehdytykselle? 

Varmista, että oppi on mennyt perille. 
Perehdytys on jatkuva prosessi, joka harvoin 
päättyy ensimmäiseen työpäivään.

➜

➜

➜

➜

Perehdytysprosessi selväksi
KESÄTYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS JA OHJAUS 
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#VKD20

Varmista, esimerkiksi listan avulla, että 
kesätyöntekijä tietää, mitkä asiat pitää hoitaa 
vuoron aikana. 

Tämä on kaikkien etu, koska kiireessä ei ehdi 
perehdyttää 

Anna myös opastusta siihen, mitä tehdä, kun 
työtehtävät on hoidettu: 

”Iltavuoroissa tekemistä olisi voinut olla välillä 
enemmänkin.” – Kesäduunitutkimus 2021

✔

✔

Tehtävien sanallistaminen
KESÄTYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS JA OHJAUS 
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Selkeästi asetetut 
tavoitteet auttavat 
kesätyöntekijää 
arvioimaan omaa 
suoritustaan! 

“Olisin toivonut, että vielä 
selkeämmin kerrottaisiin mitä 
odotetaan, ja mitkä ovat tavoitteet 
kesätyössä ja työskentelyssä.”
-Kesäduunitutkimus 2021 “

“

11% kesätyöntekijöistä 
ei tiedä, mitä häneltä
odotetaan.
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Perusteltu: organisaation, työyhteisön ja työntekijän 
näkökulmasta.

Selkeä ja käytännönläheinen (kuka tekee mitä, missä ja 
milloin?).

Riittävän kunnianhimoinen, mutta silti realistinen – haasteet 
tekevät työstä inspiroivaa. On tärkeää, että tavoite on 
saavutettavissa oleva valitulla aikajänteellä.

Positiivisesti ilmaistu.

Mitattavissa oleva. Tämä on tärkeää, jotta kesätyöntekijä 
tietää, milloin hän on onnistunut! 

 

✔

✔

✔

✔

Tavoitteiden määrittäminen
Sujuva yhteistyö edellyttää, että kaikilla on sama suunta. Siksi 
henkilöstön pitää tietää, minne ollaan matkalla. Esihenkilön tehtävä 
on kirkastaa tämä suunta. Muista siksi perehdyttää kesätyöntekijä 
myös tavoitteisiin ja odotuksiin käytännön tekemisen ohella. 
Tavoitteet auttavat kesätyöntekijää hahmottamaan oman roolinsa 
ja tukevat päivittäistä tekemistä. 

Huomioi nämä tavoitteen määrittämisessä::

✔

KESÄTYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS JA OHJAUS 
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ANNA NUORELLE TILAISUUS ONNISTUA
Onko toimintatavat kirjattuna esim. perehdytyskansioon ja/tai sähköisiin kanaviin? 
Varmista, että nuori tietää mitkä kaikki tehtävät kuuluvat hänen vastuulleen ja muista 
jättää keskusteluyhteydet auki mahdollisia kysymyksiä varten! 

VÄLINEET VALMIIKSI
Työn aloittaminen sujuu paljon jouhevammin, mikäli perusasiat ja välineet ovat 
kunnossa. Tällöin perehdytyskään ei katkea, vaan pyörii eteenpäin suunnitelman 
mukaan. Nuorelle pitäisi ensimmäisestä työpäivästä lähtien löytyä kaikki ne asiat 
(työvaatteet, kulkuluvat, pääsy järjestelmiin jne.), joita hän saattaa työssään tarvita. 

TYÖTURVALLISUUS ON KAIKEN A JA O
Varmista, että kesätyöntekijä tietää miten hänen tulee toimia odottamattoman 
tilanteen sattuessa ja kehen hänen tulee olla yhteydessä apua tarvitessaan. Miten 
toimitaan esimerkiksi tulipalon sattuessa ja missä ovat hätäpoistumistiet? Miten tulee 
toimia uhkaavasta käyttäytyvän asiakkaan kanssa? 

TUTUSTUTA UUSIN TYÖKAVEREIHIN JA TYÖKULTTUURIIN
Hyvä käytäntö on esitellä uudet kesätyöntekijät ainakin niille työntekijöille, joiden 
kanssa he tulevat työskentelemään. Nuoren on helpompi lähteä tutustumaan omin 
päin, kun ensikontakti on jo saatu. 

HUOMIOI ERILAISET KESÄTYÖNTEKIJÄT
Ensimmäistä kertaa työssäkäyvä nuori kaipaa erilaista tukea kuin esimerkiksi 
valmistumisen kynnyksellä oleva alan ammattilainen. Pyri mahdollisuuksien mukaan 
räätälöimään perehdytystä. 

 ✔

 ✔

✔

✔

Perehdyttäjän checklist! 

✔

KESÄTYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS JA OHJAUS
33



Duunikoutsi-sovellus on nuorten työelämävalmentaja, joka sisältää vinkit 
työnhakuun, askeleet työnhakuprosessiin ja välineet työelämässä 
toimimiseen. Työnantajille Duunikoutsi toimii loistavana välineenä nuoren 
työelämään perehdyttämisessä. Duunikoutsi on ladattavissa Google 
Play-kaupasta ja App Storesta veloituksetta.

Tarjoa nuorelle monipuolisia työtehtäviä. Nuoren 
on tärkeää saada monipuolinen kuva 
toimialastasi ja alan työtehtävistä. Tämä on 
yrityksellesi ainutlaatuinen mahdollisuus saada 
nuori kiinnostumaan alastasi. 

Duunikoutsin itsetuntemus -osio (vaihe 1) opettaa 
nuorta tunnistamaan omia vahvuuksia ja 
osaamisia, joita nuorelle on kertynyt mm. 
vapaa-ajalta. Kysy nuorelta hänen 
osaamisestaan ja anna nuorelle työtehtäviä 
myös hänen oman kiinnostuksensa mukaan. Voit 
saada innostavia uusia ideoita somekanaviesi 
viestintään.

Osallista nuori työyhteisöösi. Panosta 
perehdytykseen ja kerro avoimesti mitä nuorelta 
odotat – ja toisin päin. Kiinnitä huomiota siihen, 
miten nuoret työntekijät huomioidaan 
työpaikassasi. Ota nuori rohkeasti mukaan 
palavereihin ja kysy hänen mielipidettään eri 
asioista. Muista pyytää nuori lounastauoille ja 
työpaikan yhteisiin kahvitteluhetkiin.

Kysy nuorelta aika ajoin hänen 
fiiliksiään yrityksestäsi ja työtehtävistä. 
Saat samalla tärkeää 
informaatiota yrityksesi 
työnantajakuvasta. 

 

Duunikoutsi -mobiilisovellus
KESÄTYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS JA OHJAUS 
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6) VUOROVAIKUTUS
Ethän jätä nuorta/nuoria yksin! 

Etenkin etätyössä vuorovaikutus muuttuu spontaanista 
harkittuun vuorovaikutukseen. Kahvihuonekeskusteluille 
täytyy järjestää oma tilansa. Nämä tärkeät epäviralliset 
hetket ovat kesätyössä olevan nuoren ainoa 
mahdollisuus oppia tuntemaan työyhteisöä vapaammin. 
Tue nuorta epävirallisten hetkien aikana, koska tilanne voi 
olla hyvin jännittävä.

Jokaiseen työpäivään pitäisi sisältyä ainakin yksi 
epävirallinen hetki. Tiimisi jäsenet voivat myös pyytää 
nuoren lounaalle, jolloin hänellä on mahdollista tutustua 
henkilökohtaisesti uusiin työkavereihinsa. 

35



Palaavan työntekijän perehdytys järjestettiin vasta 
kahden viikon työskentelyn jälkeen. Käytännön 
koulutusvaiheet ohitettiin ja ne kuitattiin nopealla 
kävelykierroksella työpaikalla. Jouduin itse 
selvittämään jälkikäteen esimerkiksi 
ensiapukaappien ja palosammuttimien sijainnit, 
koska kukaan ei perehdytysvaiheessa huomannut 
kertoa niistä.  
– Kesäduunitutkimus 2021

”

Vaikka heidät olisi perehdytetty viime vuonna, voivat asiat unohtua ja sisäiset käytännöt muuttua. Muista siis tarjota 
perehdytys myös palaaville kesätyöntekijöille tai varmista, esimerkiksi kysymällä, että asiat ovat vielä kirkkaina mielessä. 

Asiat voivat myös muuttua vuodessa!

Muista myös palaavat kesätyöntekijät

Olen olllut useampana kesänä samassa työpaikassa töissä ja 
kaipaisin ”paluuperehdytystä”, kun tulen kesäisin takaisin. 
Osa käytännöistä muuttuu joka kerta vuoden aikana ja olisi 
kiva tietää näistä asioista, ennen kuin aloitan työt. Nyt 
homma menee niin, että kysyn, mitä uutta on 
tapahtunut/onko mikään muuttunut ja saan vastauksen, 
että ei täällä mikään oo muuttunut - ja joka kerta osa 
asioista ja käytännöistä on muuttunut ja toimin työpaikalla 
väärin/vastoin käytäntöjä, joista en tiedä.
 – Kesäduunitutkimus 2021

”
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Vuoden 2021 kesäduunitutkimus 
osoitti, että vuorovaikutus ja yhteisö 
ovat tärkeitä myös etätyössä. 
Varmista, että kesätyöntekijä ei jää 
yksin!
Ota kesätyöläinen mukaan 
kahvitaukoihin, tiimipalavereihin tai 
asiantuntijatapaamisiin jne. Vaikka 
nuori ei pääsisi fyysisesti työpaikalle, 
voit esitellä työtiloja ja työkavereita 
esimerkiksi videopuhelun aikana.
Hyödynnä myös rohkeasti eri kanavia, 
esimerkiksi: Microsoft Teams / Google 
Meet / Slack & WhatsApp. 
Kesätyöntekijät haluavat myös 
verkostoitua ja tutustua toisiinsa, pyri 
mahdollisuuksien mukaan 
tarjoamaan tähän mahdollisuus!

Poimintoja Kesäduunitutkimus 2021 -vastauksista

”Nuoresta iästä huolimatta koen, että minut 
on otettu todella hyvin osaksi työyhteisöä. 
Työkaverini ovat kaikki mukavia ja 
kannustavia.”

“Toivoisin, että apua olisi ollut saatavilla myös 
henkilökohtaisesti eikä pelkästään etänä.”

”Olisin toivonut joitain yhteisiä harjoitteita 
ohjaajatiimin kanssa viikolla tai etukäteen 
esimerkiksi etänä. Käytäisiin läpi 
työhaastattelussa kysyttyjä tulleita 
ongelmatilanteita  ja tutustuttaisiin toisiimme.”

➜

➜

➜

VUOROVAIKUTUS 

Luo tilaisuuksia kohtaamisille
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Kesätyöntekijöiden väheksyminen on noloa ja väärin.

Työpaikan ilmapiiri on kaikkein tärkein ja eniten kesätyökokemuksen 
onnistumiseen vaikuttava yksittäinen tekijä – siihen kannattaa siis panostaa! 
Muista, että kaikki työntekijät vaikuttavat ilmapiirin rakentumiseen, ei vain 
perehdyttäjä. 

Hyvä käytäntö on esitellä uudet kesätyöntekijät ainakin sille tiimille, jossa he 
tulevat työskentelemään. Tällöin kesätyöntekijän on helpompi lähteä 
tutustumaan itsenäisesti, kun ensikontakti on jo olemassa. Käytetäänkö 
yrityksessä paljon omia sanontoja ja lyhenteitä työnteossa? Varmista, että 
nuori tietää, mistä puhutaan, ettei hänelle tule ulkopuolinen olo.

Psst! Kutsu aina uudet kasvot mukaan firman tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 
Näin poikkeusaikana on tärkeä kutsua työntekijät mukaan tiimin Whatsapp, 
Facebook, Teams –ryhmiin ja palavereihin! Mieti, miten voit vahvistaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikkette näkisikään kasvokkain joka päivä.

VUOROVAIKUTUS

71% kesäduunitutkimukseen 2021 vastanneista kesätyöntekijöistä tunsi 
tulleensa täysin otetuksi osaksi työyhteisöä kesätyökauden aikana.”

”Varmaan 
taas joku 

kesähessu 
asialla” 

Tasoissa muiden kanssa
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VUOROVAIKUTUS

Selkeytä kesätyöntekijän 
rooli ja vastuualueet
Vaikka yhteenkuuluvuutta vakituisten 
työntekijöiden kanssa peräänkuulutetaan, 
halutaan kesätyötehtävissä kuitenkin selkeät 
vastuualueet. 

Kerro kesätyöntekijöille selkeästi, mitkä 
tehtävät kuuluvat heidän vastuulleen ja mitkä 
eivät. 

”Toivoisin selkeämpää rajausta työtehtäviin ja 
vastuualueeseen, jotta työntekijänä tiedän mitä 
minulta odotetaan ja vaaditaan. Tällöin 
työtehtäviä voitaisiin myös jakaa enemmän 
vastuualueittain.” 
-Kesäduunitutkimus 2021
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VUOROVAIKUTUS

Kiinnitä huomiota tasa-arvoon 
ja syrjimättömyyteen 

Rakenteelliset ongelmat voi olla vaikea huomata ja niihin voi 
tuntua vaikealta tarttua. Ne vaikuttavat kuitenkin vahvasti koko 
työyhteisöön ja koko alan vetovoimaisuuteen. Varmista, että 
esihenkilöasemassa toimivat henkilöt ymmärtävät käytöksensä 
merkityksen ja pyydä heitä puuttumaan epäasiallisiin tilanteisiin. 
Kerro kesätyöntekijöille toimintamallinne epätasa-arvoa tai 
syrjintää koskevissa tilanteissa.

”Koen että koska olen nuorempi ja ”uusi” olen helpommin 
määräiltävissä ja minulle annetaan muiden kesken jääneitä 
epämiellyttävämpiä tehtäviä ja tuntuu, että jotkut työntekijät 
kohtelevat meitä tylymmin kuin vakituisia. Toivoisin, että 
kesätyöntekijöitä ei pompoteltaisi tai neiditeltäisi ja kuunneltaisiin 
kesätyöntekijöiden mielipiteitä. 
– Kesäduunitutkimus 2021

“Työpaikallani on ikävää se, että ikä vaikuttaa kohteluun. Meitä 
kesätyöntekijöitä tytötellään ja pojitellaan jatkuvasti, mikä on 
nuorena naisena alentavaa ja toisaalta mielestäni turhaa 
sukupuolittamista. Meillä kaikilla on kuitenkin omat nimet.
– Kesäduunitutkimus 2021
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Varmista, että kesätyöntekijöillä on kaikki 
tarvittava tieto. Mikäli kesätyöntekijän tehtävät 
ovat osa isompaa kokonaisuutta, on hyvä 
auttaa häntä hahmottamaan hänen roolinsa 
lopputuloksen saavuttamisessa. Asioiden 
korjaaminen puuttuvien tietojen takia on 
turhauttavaa, eikä auta ketään.

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

KESÄTYÖNTEKIJÄN OIKEUDET 

”Minulla on hyvät ohjaajat, jotka osaa neuvoa 
ongelmatilanteissa ja saan tehdä ns. tyhmiä kysymyksiä, ilman 
paineita. Työpaikassa on muutenkin hyvä henki työntekijöiden 
välillä, sekä tiedonkulku on hyvää.”

“Työyhteisöni on pääosin vaikuttanut hyvältä. Tiedonkulku sekä 
sen hitaus on kuitenkin asia, johon voitaisiin panostaa nykyistä 
enemmän. Toivoisin parempaa tiedonkulku esim. koulutuksiin 
liittyen”

Lähde: Kesäduunitutkimus 2021

Huolehdi tiedonkulusta
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7) Kesätyön mielekkyys

Monipuolisuus oli se yksittäinen tekijä, jota toivottiin eniten 
työtehtävien mielekkyyteen liittyen 
kesäduunitutkimuksessa 2021. Kesätyöntekijät toivovat 
paitsi ohjausta, mutta myös kasvavaa vastuuta sekä 
sopivan haastavia ja mielenkiintoisia tehtäviä.

Mikäli kesätyö suoritetaan etänä: miettikää työyhteisössä 
valmiiksi nuoren etätyötehtävät. Etäkesätyö voi tuntua 
työskentelymuotona jännittävältä, joten tehtävien ja 
tehtävänantojen kannattaa olla mahdollisimman selkeitä. 
Myös tehtävien määräaika eli tarkat deadlinet auttavat.
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Kesätyöntekijät toivovat 
vastuuta ja vaihtelevia 
työtehtäviä. 

“Välillä ohjeita on liian vähän siinä 
mielessä, että tekemistä ei riitä. Toisin 
sanoen voisi antaa ja opettaa enemmän 
erilaisia tehtäviä, koska aikaa ja energiaa 
siihen riittäisi kyllä.” 
-Kesäduunitutkimus 2021

“

“

15% kesätyöntekijöistä 
kokee, ettei voi täysin 
vaikuttaa työhönsä ja 
heidän mielipiteitään ei 
kuunnella. 
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Nuoret toivoivat 
työtehtäviltään eniten 
monipuolisuutta 
kesäduunitutkimuksessa 
2021. 
On myös hyvä varmistaa, 
että nuori tietää mihin 
tulossa: jos työtehtävät ovat 
yksipuolisia, on odotukset 
hyvä tehdä selväksi jo 
haastatteluvaiheessa. Pyri 
selkeyttämään nuoren rooli 
jo ennen kuin hän tulee 
työpaikalle, ettei paikan 
päällä tarvitse ”keksiä 
tehtäviä tyhjästä”. 

KESÄTYÖN MIELEKKYYS

Poimintoja Kesäduunitutkimus 2021 -vastauksista

” Työtehtäväni ovat mukavia, mutta melko 
yksitoikkoisia. Kaipaisin niihin enemmän 
vaihtelua. Korkeakouluosaamisestani on ollut 
työssäni hyötyä, mutta toivoisin pääseväni 
vaikuttamaan työhöni vielä enemmän.

” Työssä voitaisiin tarjota enemmän vaihtelua, 
ja opastaa  laajemmin erilaisia työtehtäviä.

” Työ on ollut mukavaa, mutta välillä on ollut 
vähän tylsää, jolloin olisi ollut mukava tehdä 
muutakin.

➜

➜

➜

Monipuolista ja mahdollista työtä
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#VKD20

KESÄTYÖN MIELEKKYYS

✔

✔

✔

Luota ja anna vapautta

Parempi kommunikointi edistymisestä ja 
tavoitteista antaisi rohkaisua työn tekemiseen.” 

Lähde: Kesäduunitutkimus 2021

”

Antamalla työntekijälle vapauksia ja luottamusta 
tehtävien toteutukseen, positiivinen vire nousee. 

Muista seuraavat:

Älä mikromanageeraa

Rohkaise kesätyöntekijöitä toimimaan itsenäisesti

Anna vapautta tehtävien toteutukseen
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Auta kesätyöntekijöitä kehittymään
KESÄTYÖN MIELEKKYYS

Nuoret ovat kunnianhimoisia ja kesätyö nähdään mahdollisuutena oppia uutta ja kehittää taitoja – 
tarjotaan siis tähän mahdollisuus. Erityisesti muutaman kesän kesätöissä viettäneet nuoret toivoivat 
erityisesti vastuuta ja luottamusta esihenkilön puolelta.

“Olisi mielekkäämpää työskennellä, jos resurssit olisivat työpaikalla kunnossa. On inhottavaa tehdä työtä, kun työt kasaantuvat 
eikä niitä voi tehdä optimaalisesti. Monille, ainakin minulle, onnistumisen kokemus työssä on hyvin tärkeää. Se pitää motivaatiota 
yllä sekä innostaa kehittymään”

”Palautetta ei tullut itse vastuuhenkilöiltä vain ohimennen kollegoilta, jotka itsekin kaipasivat tätä vastuuhenkilöiden tukea.”

”Sain kesätyössäni sopivasti vastuuta ja minulle jäi selkeä kuva työstä, mitä teen. Joka viikkoiset ohjauskeskustelut kahden kesken 
auttoivat kehittymään yksilöllisesti”

Lähde: Kesäduunitutkimus 2021
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Monipuolista työtä, jos mahdollista kesätyön aikana

Auta kesätyöntekijää kehittymään porrastamalla 
tehtävien vaativuutta

Tarjoa tukea, vaikka ihmiset ovat lomalla 

Anna vastuuta ja vapautta 

Älä teetä kesätyöntekijällä ns. turhia tehtäviä 

KESÄTYÖN MIELEKKYYS

1

2

3

4

5

Työn mielekkyyden lisäämisen 
checklist

94% kesäduunitutkimukseen 2021 
vastanneista kesätyöntekijöistä pitävät 
työtehtäviään mielekkäinä.
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8) PALAUTTEENANTO
Palautteen antaminen on olennainen osa 
onnistunutta kesätyökokemusta. Palaute vie 
asioita eteenpäin, tuo uusia näkökulmia ja auttaa 
sekä kesätyöntekijää että työnantajaa 
kehittymään. 

Hyvän palautekulttuurin rakentuminen lähtee 
myönteisen palautteen kautta! Palautteen 
antamiselle tulee myös aktiivisesti luoda 
tilaisuuksia, jolloin parhaimmillaan palautteen 
antamisesta tulee hyvä ja säännöllinen rutiini 
työpaikalla. 
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Myös palautteen laatu 
merkitsee! 

“Palautetta voitaisiin antaa useammin, 
vaikka kyseessä on "vain" 
kesäharjoittelijan työ. Toki tämän 
palautteen kanssa tulee olla tarkka. 
Varsinkin työsuhteen lopussa odotan 
kunnollista palautetta, enkä vain "Kiva kun 
olit täällä”. -Kesäduunitutkimus 2021“

“

26% kesätyöntekijöistä 
eivät saa säännöllisesti 
työstään palautetta 
esihenkilöltä tai 
kollegoilta
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Aktiivinen palautekulttuuri kehittää kaikkia
Mikäli huomaat kehitettävää, sano siitä suoraan kesätyöntekijälle. Suoritusta on vaikea parantaa, jos palaute ei 
kulkeudu perille asti. Sama koskee positiivista palautetta. Jos kuulet asiakkaan kehuvan kollegan työtä, viethän 
palautteen eteenpäin! 
Palautteenanto on ensisijaisesti työnantajan vastuulla, muistathan antaa sitä, vaikkei jokainen kesätyöntekijä 
osaisi sitä pyytää! 

“Olisi kiva jos perehdytykseen liittyisi ns syventävä vaihe, sillä usein ainakin itsellä herää kysymyksiä sitten vasta vähän 
myöhemmin kun on jo ns perusasiat tiedossa ja semmoinen oma pelisilmä työpaikalla alkanut kehittyä. Se siis ihan riittäisi 
että kysyttäisiin vähän väliä kesän aikana että onko tullut jotain uusia kysymyksiä/haluatko opetella jotain.”

“Palautetta ja kehitystä voitaisiin tukea selkeämmin. Minulle se ainakin toimisi motivaattorina kehittyä.”

PALAUTTEENANTO

Muista! Palaute molempiin suuntiin! Varmista, että kesätyöntekijä tietää kehen olla yhteydessä ja miten.

Lähde: Kesäduunitutkimus 2021
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#VKD20

PALAUTTEENANTO ON KESÄTYÖNANTAJAN VASTUULLA

Palautetta ei voi ikinä antaa 
liikaa

Palautteen antamiselle tulee luoda tilaisuuksia. Jotta 
palautteen antamisesta tulee ajan myötä rutiinia, 
kannattaa itsesensuuria rajoittaa palautetta antaessa.

Aivan nuorimmat kesätyöntekijät tarvitsevat paljon 
ohjausta. Alle 18-vuotiaat haluavat saada rohkaisua ja 
palautetta työn lomassa. Vanhemmat kesätyöntekijät 
(yli 22 -vuotiaat) kaipaavat monimuotoista palautetta 
yhä enemmän. Esimerkiksi oman tehtävän merkitys 
yritykselle ja tiimityöskentelyn toimivuus kiinnostavat tätä 
ikäryhmää muita enemmän.

Psst! Palautteen antamisen aikana kannattaa kertoa 
nuorelle, että tämä on palautteenantoa, jotta palaute ei 
jää nuorelta tunnistamatta. 
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LUO TILAISUUKSIA PALAUTTEEN ANTAMISELLE JA TAVOITTELE MÄÄRÄÄ
Suurin haaste on se, että palautetta ei anneta eikä saada riittävästi. Aluksi 
kannattaa siis keskittyä palautteen määrän lisäämiseen. Kokemattomat 
kesätyöntekijät kaipaavat palautetta työn sujumisesta päivittäin. Kokeneemmille 
viikottainen palaute yleensä riittää. Syväluotaavampaa palautetta tulisi antaa 
muutaman kerran kesätyöjakson aikana - eli noin kerran kuussa. 

SOPIVASTI POSITIIVISTA JA RAKENTAVAA PALAUTETTA SUORAAN HENKILÖLLE
Anna palautetta teoista, ei palautteen saajan ominaisuuksista tai persoonasta. 
Ei epämääräisiä adjektiiveja, vaan kuvaa palautteen saajalle konkreettisia 
tekoja ja käyttäytymistä. Muodosta rakentava palaute positiiviseksi ja 
kehittäväksi: “[Etunimi], voisit kehittyä vielä paremmaksi [teemassa], jos 
[palaute].” 

MIKÄÄN EI KORVAA KASVOKKAISTA PALAUTETTA
Erityisesti rakentava palaute on hyvä antaa kasvokkain. Palautteesta saa 
suurimman hyödyn, kun sen antaa välittömästi tilanteen jälkeen. Varmista, että 
kesätyöntekijä tietää myös, miten ja mitä kautta hän voi itse antaa palautetta 
toiseen suuntaan esihenkilölle tai kollegoille.

TUO ESIIN URAKEHITYSMAHDOLLISUUDET
Useimmat ihmiset haluavat edetä urallaan, ja he pysyvät mielummin yrityksessä, 
joka tukee heidän kehitystään. Kannusta myös kesätyöntekijöitä olemaan 
ajoissa liikenteessä omien tulevaisuuden suunnitelmien ja mahdollisen jatkon 
yrityksessä kanssa.

 ✔

 ✔

✔

✔

Palautteenannon checklist! 
PALAUTTEENANTO
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9) LOPPUPALAUTE JA 
TYÖTODISTUS

Palautekeskustelu on tärkeä osa kesätyön ja 
nuoren kesätyökokemuksen kehittämistä. 

Nuorten fiilisten ja kokemusten kerääminen 
antaa myös nuorelle tunteen siitä, että hänen 

mielipiteitään kuunnellaan. 

Työtodistus on myös mainio keino antaa 
nuorelle palautetta. Vastuullinen 

kesätyönantaja tarjoaa nuorelle työtodistusta, 
vaikkei nuori sitä itse tajuaisi pyytää.   

 
´. 
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Varaa rauhallinen hetki ja riittävästi aikaa. Pyydä nuorta miettimään valmiiksi
miten kesätyö on sujunut ja miltä kesätyö on tuntunut.  
 
Vastaa näihin kysymyksiin ja kerro nuorelle:
- Tehtävät, joissa nuori on onnistunut erityisen hyvin
- Muun tiimin positiiviset arvioinnit
- Arviosi nuoren vahvuuksista
- Huomiosi niistä nuoren taidoista, jotka kaipaavat vielä harjoittelua
- Muista, että nuori on työuransa alussa. Jos kesätyössä on ollut paljon
haasteita anna rakentavaa palautetta. Muista että jokainen nuori on yksilö
ja työelämätaidot hioutuvat työtä tehdessä.

Psst! 
Pyydä nuorta vastaamaan näihin kysymyksiin:

- Mikä jäi parhaiten mieleen?
- Mikä oli parasta ja mikä oli haastavaa?
-Kysy keihin nuori on tutustunut kesätyön 
aikana? Tällä kysymyksellä saat selville, kuinka 
hyvin nuori on päässyt osaksi työyhteisöä.
- Miten nuori on kokenut saamansa 
työtehtävät. Oliko tehtäviä: liikaa, sopivasti, 
liian vähän?
-Saiko nuori tarpeeksi apua?

Opeta nuorta reflektoimaan 
palautteen avulla

LOPPUPALAUTE JA TYÖTODISTUS
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Kirjoita työssä suoriutumisesta sanallinen arviointi, jossa 
korostat nuoren vahvuuksia:

Muista! Vastuullinen
kesätyönantaja tarjoaa 

työtodistusta, vaikka nuori 
ei sitä itse tajuaisi pyytää. 

Työntekijä saa itse 
päättää haluaako hän 
arvion työtaidostaan ja 

käytöksestään sekä 
työsuhteen päättymisen 

syyn. 

• työtehtävien tekemisessä 
• työtehtävien oppimisessa
• vuorovaikutustaidoissa
• muissa vahvuuksissa 

esim. huolellisuus, täsmällisyys, 
oma-aloitteisuus, rohkeus, 
luovuus, auttavaisuus

• Vinkki: Muista tarjoutua suosittelijaksi!
• Muista varmistaa, että nuori on palauttanut kaikki 

työnantajan työvälineet, jotka ovat mahdollisesti 
olleet nuorella lainassa!

• Hyödynnä Duunikoutsi-sovellusta! 

Työtodistuksessa vahvuudet esiin
LOPPUPALAUTE JA TYÖTODISTUS
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Psst! Jos kesätyöntekijä 
on LinkedInissä, käy 

ihmeessä antamassa 
suositus / endorsaus 

hänelle!

Työntekijän nimi: 

Työntekijän henkilötunnus: 

Työntekijä on ollut palveluksessamme seuraavissa 
tehtävissä: 

Työsuhde on alkanut: 
Työsuhde on päättynyt: 

TÄYTETÄÄN VAIN TYÖNTEKIJÄN PYYNNÖSTÄ: 

Työsuhteen päättymisen syy: 
Arviointi: 
Työtaito: 
Käytös: 

Yrityksen nimi: 
Osoite: 
Puhelinnumero: 

Paikka ja päiväys: Allekirjoitus ja selvennys: 

Työtodistusmalli
LOPPUPALAUTE JA TYÖTODISTUS56



KIITOS, 

ETTÄ TARJOAT NUORELLE KESÄTYÖN JA TÄRKEITÄ 
TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA!

TSEMPPIÄ KESÄÄN!  

Ole rohkeasti yhteydessä, jos kaipaat lisätietoa materiaalista:

Päivi Salminen-Kultanen, paivi.salminen-kultanen@oikotie.fi
Oikotie Vastuullinen kesäduuni -kampanja

Ilari Äijälä, ilari.aijala@oikotie.fi 
Oikotie Työpaikat
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