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Kesätyönhaku on kuumim-
millaan tammi-helmikuussa.
Kaikki työkokemus on hyö-
dyksi, joten kannattaa etsiä
paikkoja avoimin mielin.

Oma aktiivisuus ja sinnikkyys
– ja miksei myös kekseliäi-
syys – on tärkeintä työpai-
kan etsinnässä. Kesätyön
hakemisessa kannattaa
hyödyntää kaikkia kanavia.
Läheskään kaikkia kesätyö-
paikkoja ei ilmoiteta TE-pal-
veluihin eivätkä ne näy netis-
sä, joten työnantajiin kan-
nattaa ottaa yhteyttä
oma-aloitteisesti. Tsekkaa
paikat myös somesta ja
postaa etsiväsi töitä.

Kaikki TE-palveluihin ilmoite-
tut kesätyöpaikat löydät
heidän sivuiltaan.

Sivuilta voi tilata sähköpos-
tiin Paikkavahdin: Suorita kri-
teeriesi mukainen haku ja
sen jälkeen yläpalkkiin ilmes-
tyy ”Vahti”.

Mistä haen kesätöitä?
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https://paikat.te-palvelut.fi/


Kun löydät kiinnostavan paikan, toimi heti.
Hae avointa paikkaa ohjeistuksen mukaisella
tavalla. Hakemuksen tulee olla huolellisesti
tehty. Hyvä hakemus on lyhyt ja selkeä. Siitä
pitää kuitenkin ilmetä, miksi juuri sinä olet so-
piva hakija. Lue huolellisesti, mitä työnantaja
haluaa. Erotut eduksesi, kun osoitat, että olet
etukäteen tutustunut yritykseen. Jos haet
kesätöitä netin kautta, muista, että
esivalinta tehdään sähköisten lomakkeiden
perusteella.

Hakemukseen kannattaa aina liittää ansio-
luettelo (CV) eli listaus opinnoista ja työkoke-
muksesta sekä osaamisesta ja erityistai-
doista. Merkitse tiedot luettelomaisesti aika-
järjestykseen tuoreimmasta vanhimpaan. Se
helpottaa lukijaa, joka haluaa löytää tuoreim-
mat tiedot nopeasti. Erilaisia CV-malleja löy-
tyy netistä hakemalla esimerkiksi "cv ohje".

Mahdolliseen työhaastatteluun kannattaa
valmistautua huolella, koska se on työnhaun
ratkaisevin vaihe. Voit valmistautua esimer-
kiksi googlaamalla yleisimpiä työhaastattelu-
kysymyksiä ja pohtimalla omia vastauksiasi
niihin kyseistä työtehtävää ajatellen. Ole
ajoissa haastattelupaikalla ja esittäydy reip-
paasti! Muista katsekontakti! Mieti myös val-
miiksi pari kysymystä haussa olevasta teh-
tävästä, jotta kiinnostuksesi välittyy parem-
min haastattelussa.
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Miten haen?



Minkä ikäisenä saa mennä ansiotyöhön?

Vakituiseen työhön voidaan ottaa 15 vuotta
täyttänyt henkilö, joka on suorittanut perus-
opetuksen oppimäärän, tai perusopetuksen
oppimäärää suorittamaton henkilö sinä ka-
lenterivuonna, kun hän täyttää 17 vuotta.
Laissa säädetään lisäksi tilapäisen työnteon
edellytyksistä. Nuori, joka on täyttänyt tai
samana kalenterivuonna täyttää 14 vuotta,
voidaan ottaa kevyeen työhön enintään
puoleksi koulun loma-ajasta. Koulutyön aikana
14-vuotias voi tehdä tilapäistä tai lyhyt-
aikaista työtä.
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Työsuhdeasiaa

Työsopimus

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallise-
na. 15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä ja
päättää työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan
puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huolta-
ja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta.
Muista kuitenkin, että työsopimusta ei tarvit-
se allekirjoittaa heti siinä tilanteessa, kun
työnantaja sen sinulle ojentaa. Jos et ym-
märrä, mitä työsopimuksen eri kohdilla tar-
koitetaan, pyydä työnantajalta selvennystä
tai ota sopimus kotiin tarkemmin tutkitta-
vaksi ja palauta se työnantajalle myöhemmin.



Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työnte-
kijän työsopimus, jos se on hänen mukaansa
tarpeen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai
terveyden takia.
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Työaika

15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin
täysi-ikäistenkin, myös ylitöiden tekeminen on
sallittua työntekijän suostumuksella. Alle 15-
vuotiaan työpäivä saa enintään olla 7 tuntia
päivässä, eikä ylitöitä saa tehdä. Yötyö on
kielletty alle 18-vuotiaalta. Tehdyt tunnit
kannattaa myös itse merkitä ylös siltä varal-
ta, että niistä myöhemmin tulee epäselvyyt-
tä. Muista myös lakisääteiset tauot ja ruoka-
tunti!

Palkkaus ja lomakorvaus

Koululaisille maksettava palkka on yleensä
70–90% alimmasta taulukkopalkasta. Aina on
hyvä varmistaa, että palkka lisineen on mak-
settu oikein. Työnantajan on aina palkan
maksaessaan annettava työntekijälle kirjal-
linen laskelma, josta käyvät ilmi palkan suu-
ruus ja sen määräytymisen perusteet. Myös
kesätyöntekijälle kuuluu yli- tai sunnuntai-
työkorvaukset sekä ilta- ym. lisät eikä niitä
saa sisällyttää peruspalkkaan.

Työsuhteen päättyessä loppupalkan yhtey-
dessä maksetaan vuosilomakorvaus. Sitä ei
saa sisällyttää peruspalkkaan.
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Työlainsäädäntö suoje-
lee nuoria, alle 18-vuotiai-
ta työntekijöitä. Sinulla ei
saa teettää työtä, joka
voi vahingoittaa ter-
veyttäsi, kehitystäsi tai
koulunkäyntiäsi. Myös
nuorten työntekijöiden
työaikoja on rajoitettu ja
tietyt vaaralliset työt on
kielletty nuorilta.

Lisätietoa:
www.tyosuojelu.fi/tyosu
hde/nuori-tyontekija

Työturvallisuus

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija


Yleisiä paikkoja, jotka sopivat myös nuo-
remmille

Tutustu työelämään ja tienaa (TTT) on kesä-
harjoitteluohjelma, joka on suunnattu perus-
koululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja
valmentavassa koulutuksessa oleville. Olen-
naista on, että et opiskele ammattiin eikä
sinulla ole tutkintoa. Jo 13-vuotias voi päästä
töihin, mikäli täyttää samana vuonna 14
vuotta. Varsinkin suuret kauppaketjut ha-
kevat usein TTT-harjoittelijoita, mutta yleen-
sä paikka etsitään itse. TTT-mahdollisuudes-
ta kannattaa aina kysyä suoraan työnanta-
jilta, ja jos työnantaja ei tiedä aiheesta tar-
peeksi, vinkkaa häntä kysymään lisätietoja
omasta liitostaan. Kahden viikon harjoittelu-
jaksosta maksetaan palkkaa n. 360-375 eu-
roa, joka sisältää lomakorvauksen. Joillain
aloilla palkka voi olla suurempi. Lisätietoa
TAT:n sivuilta.

Mannerheimin lastensuojeluliitto välittää 16
vuotta täyttäneille lastenhoitotöitä perheis-
sä. Hoitajaksi pääset osallistumalla MLL:n jär-
jestämään koulutukseen. Alan ammattilaiset
sekä opiskelijat käyvät lyhyemmän perehdy-
tyksen.
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Kesätyöpaikkoja

https://tat.fi/aineistopankki/tutustu-tyoelamaan-ja-tienaa-kesatyo-eli-ttt/
https://pohjanmaanpiiri.mll.fi/lastenhoitotoiminta-perheille/lastenhoitajaksi/


Kaupungit, kunnat ja valtio

Kaupunkien ja kuntien kesätyöpaikat tulevat
hakuun eri aikoihin. Ensimmäisten haku on
päällä jo alkuvuodesta, mutta osalla haku on
perinteisesti alkanut vasta huhtikuussa.
Kuntien omaa viestintää ja paikallislehtiä kan-
nattaa siten pitää aktiivisesti silmällä. Osa
kesätyöpaikoista, varsinkin koulutusta tai
kokemusta edellyttävät kesäsijaisuudet, löy-
tyvät Kuntarekry.fi -palvelusta. Varsinkin so-
siaali- ja terveysalalle etsitään kesäksi useita
sijaisia.

4H:lla on useita alueellisia yhdistyksiä, joista
useimmat välittävät nuoria töihin. Suurim-
malla osalla työpaikkojen alaikäraja on 14
vuotta. Alueesta riippuen työ voi olla esimer-
kiksi puutarhanhoitoa tai jonkun auttamista
kotitöissä. 4H välittää myös lastenhoitajia ja
eläinvahteja/dogsittereitä. 

Nuorimmille kesätyönhakijoille on tarjolla esi-
merkiksi palvelualan töitä torilla, kaupoissa ja
kahviloissa sekä kioskeissa jne. Kesällä tarvi-
taan myös paljon poimijoita eri viljelystiloille.
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http://kuntarekry.fi/


Nuorten kesätyöpaikoista julkaistaan tieto
usein kuntien omilla nettisivuilla tai Kunta-
rekryn sivuilla kuntarekry.fi
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Tietoa löytää parhaiten etsimällä sivujen
hakutoiminnolla sanaa ”kesätyö”, tai lukemal-
la sivuilta kunnan virallisia tiedotteita. Useim-
pien paikkojen alaikärajana on joko 15 tai 16
vuotta. Osa tehtävistä edellyttää täysi-ikäi-
syyttä. Nuorten kesätyöpaikoissa on yleensä
määritelty myös yläikäraja.

Valtion kesätyöpaikat ovat yleensä korkea-
kouluharjoittelijan paikkoja ja paikoista ilmoi-
tetaan Aarresaari-palvelussa. Kesätyöpaik-
koja ilmoitetaan jonkin verran myös Valtiolle.fi
-sivustolla.

Etelä-Pohjanmaa 

Alajärvi 
 

Alavus
 

Evijärvi
 

Ilmajoki
 

Isojoki
 

Isokyrö

Karijoki
 

Kauhajoki
 

Kauhava
 

Kuortane
 

Kurikka
 

Lappajärvi

Lapua
 

Seinäjoki
 

Soini
 

Teuva
 

Vimpeli
 

Ähtäri

http://kuntarekry.fi/
http://valtiolle.fi/


Kesätöitä Euroopassa

EURES-palvelun kautta voi hakea kesätöihin
ulkomaille esimerkiksi huvipuistoihin tai mat-
kailu- ja ravintola-alan tehtäviin. Osa paikois-
ta tulee hakuun TE-palvelujen sivuille ja  löyty-
vät yhdistelmällä Sanahaku= "ulkomaat" ja
Työn kesto= Kesätyö.

EURES-verkoston kautta voi myös etsiä
omatoimisesti kesätyö- ja harjoittelupaik-
koja.

Etätyömahdollisuudet muualla Suomes-
sa oleviin tehtäviin 

Etätöitä voi olla tarjolla myös muualla Suo-
messa. Huomaa, että osa tehtävistä voi
vaatia kenttätöitä työpaikan alueella. Lisäk-
si joidenkin työpaikkojen etätyömahdollisuus
riippuu täysin koronatilanteesta ja tilanteen
muuttuessa mahdollisuus voi päättyä. Lue
työpaikkailmoitus siksi äärimmäisen tarkasti.
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https://paikat.te-palvelut.fi/


Työllistävä yritys tulee sijaita Seinäjoella

Työnantajana voi olla yritys, yhdistys tai
säätiö (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksi-
tyistalous, perhe tai yksityinen henkilö ei
voi olla työnantajia. Yhtä työnantajaa (yh-
tä Y-tunnusta) kohtaan voi käyttää enin-
tään kaksi kesätyöseteliä, eli työnantaja
voi palkata enintään kaksi eri nuorta ke-
sätöihin kesätyösetelillä.

Kesätyösetelin saadakseen nuori etsii itse
työnantajan ja täyttää hänen kanssaan
kesätyösetelin hakulomakkeen

Kesätyöseteli on Seinäjoen kaupungin mak-
sama 300 euron tuki työnantajalle, joka
palkkaa kesätyöhön vuosina 2005–2007
syntyneen seinäjokisen nuoren 1.5.–30.8.
2022 välisenä aikana.

Työpäiviä on tänä ajanjaksona oltava vä-
hintään kaksi viikkoa, eli 10 työpäivää. Käy-
tettävissä on yksi kesätyöseteli / nuori.
Kesätyöseteli on henkilökohtainen eikä sitä
voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Kesätyöseteleitä on jaossa 30 kpl

Kesätyöseteli
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Miten kesätyöseteliä haetaan

Kesätyöseteleiden jako toteutetaan niin,
että nuori lähettää Ohjaamoon sähköpostil-
la ohjaamo@seinajoki.fi selkeän kuvan täy-
tetystä hakulomakkeesta, jolloin hänelle va-
rataan kesätyöseteli

Kesätyösetelin hakulomake ja ohjeet löydät
Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilun nettisi-
vuilta.

Varatut, ennalta täytetyt kesätyösetelit
voi noutaa henkilökohtaisesti Ohjaamosta
(os. Keskuskatu 32 I, 1. kerros) ma-to klo 12–
15.30 täytetyn hakulomakkeen ja henki-
löllisyystodistuksen kera. Hakulomaketta
vastaan saa varsinaisen numeroidun kesä-
työsetelin.

Seteleitä on saatavilla 2.2.–17.3.2022 välise-
nä aikana tai niin kauan kuin kaikki 30 seteliä
on jaettu.

Toimita verokortti ja kesätyöseteli työnan-
tajalle viimeistään työn alkaessa.
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https://www.seinajoki.fi/tyollisyydenkuntakokeilu/palvelut/tyonhakijalle/nuoret-tyonhakijat/kesatyoseteli/


Kesätyötuki
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Kesätyötuki on Ilmajoen kunnan maksama
250 euron tuki työnantajalle joka palkkaa
kesätyöhön vuosina 1998–2006 syntyneen
ilmajokisen nuoren 1.5.–31.8.2022 välisenä
aikana. Tuen saava yritys tai yhdistys tulee
sijaita Ilmajoella.

Lisätietoa vs. hallinto- ja talousjohtaja Sanna-Maija Kormano
044 419 1240 tai sanna-maija.kormano@ilmajoki.fi

Tuki edellyttää vähintään kolmen viikon
kesätyösopimusta. Kolmen viikon työjakso
voidaan suorittaa myös useassa osassa.

Työsuhteessa on noudatettava kunkin
alan olemassa olevia työehtosopimuksia
sekä työsuojelulainsäädäntöä.

Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen
tilityslomaketta vastaan. Liitteeksi tulee
toimittaa kesätyöntekijän kanssa laadit-
tu kirjallinen työsopimus.

Tukea voidaan maksaa myös yrittäjän
perheenjäsenestä.

Samalle yrittäjälle maksetaan tukea
enintään neljän kesätyöntekijän palkkaa-
miseen kesällä 2022.

Kesätyötuen varaus sähköisellä lomakkeella
31.5.2022 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja ja
varauslomake löytyy 14.2.2022 alkaen Ilmajo-
en kunnan sivuilta.

http://ilmajoki.fi/


TOIMIALAT

Maanviljelijät ja eläintenkasvat-
tajat, metsä- ja kalatalouden
työntekijät

MAANVILJELIJÄT &
METSÄTYÖNTEKIJÄT

Tehtävät soveltuvat ammatti-
koulussa tai korkeakoulussa alaa
opiskeleville henkilöille. Osa tehtä-
vistä voi olla opittavissa työpai-
kalla, jolloin aiempaa kokemusta
tai koulutusta ei välttämättä
tarvita. 

Luonnontieteet ja tekniikka, ter-
veydenhuolto, liike-elämä ja hallin-
to.

ASIANTUNTIJAT

Rakennustyöntekijät, konepaja-
ja valimotyöntekijät sekä asenta-
jat ja korjaajat, käsityötuotteiden
valmistajat, hienomekaanikot
sekä painoalan työntekijät, säh-
kö- ja elektroniikka-alan työnteki-
jät, elintarvike-, puutyö- ja vaate-
tus- ja jalkinealan valmistustyön-
tekijät

RAKENNUS-, KORJAUS- JA
VALMISTUSTYÖNTEKIJÄT

Toimistotyöntekijät, asiakaspal-
velutyöntekijät, laskennan ja va-
rastoinnin toimistotyöntekijät,
muut toimisto- ja asiakaspalvelu-
työntekijät

TOIMISTO- JA ASIAKAS-
PALVELUTYÖNTEKIJÄT

Prosessityöntekijät, teollisuus-
tuotteiden kokoonpanijat, kulje-
tustyöntekijät

PROSESSI- JA
KULJETUSTYÖNTEKIJÄT

Palvelutyöntekijät, myyjät, kaup-
piaat, hoivapalvelun ja tervey-
denhuollon työntekijät, suojelu- ja
vartiointityöntekijät

PALVELU JA
MYYNTITYÖNTEKIJÄT

Siivoojat, kotiapulaiset ja muut
puhdistustyöntekijät, maa-, met-
sä- ja kalatalouden avustavat
työntekijät, teollisuuden ja raken-
tamisen avustavat työntekijät,
avustavat keittiö- ja ruokatyön-
tekijät, katumyyjät, katujen puh-
taanapidon ja jätehuollon työnte-
kijät

MUUT TYÖNTEKIJÄT

Erityisasiantuntijalla on pääsään-
töisesti oltava korkeakoulutut-
kinto tai korkeakoulututkintoon
tähtäävät opinnot ovat jo loppu-
vaiheessa. Poikkeuksiakin löytyy.
Esimerkiksi IT-alalla harrastuspro-
jektit voivat riittää vakuutta-
maan työnantajan hakijan osaa-
mistasosta. 

Luonnontieteet ja tekniikka, ter-
veydenhuolto, opettajat ja muu
opetusala, liike-elämä ja hallinto,
tieto- ja viestintäteknologia, lain-
opillinen, sosiaali- ja kulttuuriala

ERITYISASIANTUNTIJAT
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Muista, että olet itsesi
käyntikortti. Kun hoidat
kesätyön hyvin, se voi poi-
kia kesätöitä myös seu-
raavalle kesälle tai pysy-
vän työpaikan myöhem-
min työelämässä. 

Hyvän (kuin huononkin)
työntekijän maine leviää,
joten työpaikkoja voi poi-
kia helpommin myös muil-
ta työnantajilta. Jokainen
työkokemus on arvokas.

TYÖSOPIMUS

Kun menet kesätöihin, huolehdi näistä:

    Lue lisää työsuojelusta.

työsopimus 

verokortti 

palkkatodistus

työtodistus

lomakorvaus
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http://tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija


Kesäduunari-info kaikkea kesätöistä
kesaduunari.fi

Canva-ohjelmalla CV (ilmainen)
canva.com

LinkedIn  
verkkoyhteisöpalvelu jonne voit luoda profiilin
sisältäen työkokemukset, koulutukset ja esim.
harrastukset ja mielenkiinnon kohteet. 
linkedin.com

Kuntarekry
kuntarekry.fi

Töihin Seinäjoelle
toihinseinajoelle.fi

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut somessa 
Twitter: @TEpalvelutEPO
Facebook: etelapohjanmaan.tepalvelut
Instagram: @tepalvelutepo
te-palvelut.fi

Kesätyöpaikkoja ja vinkkejä työnhakuun
kesaduuni.org/vastuulliset-kesatyopaikat/

Linkkejä kesätyönhakuun 
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http://kesaduunari.fi/
http://canva.com/
http://linkedin.com/
http://kuntarekry.fi/
http://toihinseinajoelle.fi/
https://twitter.com/TEpalvelutEPO
https://www.facebook.com/etelapohjanmaan.tepalvelut
https://www.instagram.com/tepalvelutepo/
http://te-palvelut.fi/
http://kesaduuni.org/vastuulliset-kesatyopaikat/


Nordjobb tarjoaa kausityöpaikkoja, asuntoja
sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa 18–
30-vuotiaille nuorille.
nordjobb.org

Euroopan työvoimapalvelut (Eures) on
eurooppalainen yhteistyöverkosto kaikissa
EU-maissa, Islannissa, Liechtensteinissa,
Norjassa ja Sveitsissä.
ec.europa.eu/eures/

Opetushallituksen sivusto, josta löydät
tietoa opiskelusta, työharjoittelusta,
vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdosta
ulkomailla.
maailmalle.net

Tämä opas on luotu Pohjanmaan TE-palveluiden kesätyöoppaan
pohjalta.
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http://nordjobb.org/
http://ec.europa.eu/eures/
http://maailmalle.net/


Neuvoja kesätyönhakuun voi kysyä mm. oma-
valmentajiltamme tai lähimmästä Ohjaamo-
sta. 

Keskuskatu 32 i, 1. krs, 60100 Seinäjoki 
044 470 0447

Urheilutie 3, 60800 Ilmajoki
044 419 1669

tel:+358444191669


@seinajoentyollisyyspalvelut

@SI_kuntakokeilu

Seinäjoen ja Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilu

@seinajoen_tyollisyyspalvelut

Seinäjoen ja Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilu

Seinäjoen työllisyyspalvelut#7649

Ilmajoen työllisyyspalvelut
Ilkantie 18

60800 Ilmajoki
06 419 1111

tyollisyyskokeilu@seinajoki.fi

Seinäjoen työllisyyspalvelut
Kampusranta 9 C

60320 Seinäjoki 
06 416 6544

tyollisyyskokeilu@seinajoki.fi
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