
NUORTEN TIETO- JA

NEUVONTAPALVELU REIMARI
 

KESÄTYÖ?
TÄSSÄ INFOA



Kesätöiden etsiminen voi olla rankkaa. 
Mitä pitäisi tehdä, kun 
on saanut haastattelun?

Onko yleisiä sääntöjä? Entä oikeudet ja
velvollisuudet? Palkka?

Tässä Reimarin vinkit!



HAKEMINEN

Hakemisen voi aloittaa eri
paikoista -vanhemmilta tai

huoltajilta, tuttavilta tai netin
eri sivustoilta kuten esim.

Duunitori.
 

Kunnillakin on yleensä omat
kesätyöpaikat, joita voi hakea

Kuntarekrystä.

Paikasta huolimatta, 
hakemuksen pitää olla 

selkeällä kielellä ja 
asiallinen, 

mutta myös 
henkilökohtainen

 työpaikkaa kohden.
 

CV on aina hyvä 
liittää mukaan 
hakemukseen.

 
Kannattaa myös

varautua 
siihen, että CV tai 

hakemus pitää
suorittaa videona.

 
On hyvä aina hakea 

moneen eri paikkaan ja
ammattiin.

Tietyt paikat ottavat 
vastaan vain vapaita 

hakemuksia.



HAASTATTELUT:
MITÄ PITÄISI TEHDÄ?

Mitä tarvitset
mukaan:

CV:n
 

Viimeisimmät
työtodistukset

 
Mahdollisia suosituksia

ja työnäytteitä
 

Muistiinpanotarvikkeita

Pukeudu ja laittaudu 
asiallisesti. 

Ole valmis vastaamaan 
erilaisiin kysymyksiin.

Lue työpaikasta etukäteen.

Käytä aikaa kysymysten
vastaamiseen.

Muista katsekontakti!

Älä myöhästy!
Osoita kiinnostusta!

Ole avoin ja rehellinen!

Ole oma itsesi.

Korosta vahvuuksiasi.



SAIT TÖITÄ.
MITÄ

SEURAAVAKSI?

Valmistaudu ensimmäiseen

työpäivään nukkumalla tarpeeksi ja

pakkaamalla laukun jos tarvitset.

Laita päälle mukavat mutta asialliset

vaatteet ellei työpaikalla ole

työvaatteita.

Tule töihin ajoissa.

Kun allekirjoitat työsopimuksen, lue

se myös läpi ja tarkista omat tietosi. 

Kysy rohkeasti, jos jokin arveluttaa.

Ole sosiaalinen ja ystävällinen 

uusille työtuttaville

Ota vastaan neuvoja

Kuuntele tarkaan ja vastaa kun 

sinulle puhutaan

Muista että vahinkoja saa sattua ja

että niistä voi oppia

Hanki verokortti ja ota se mukaan

työpaikalle.

Eri työpaikoilla on yleensä omat

sääntönsä, mutta puhelimet voi aina

jättää pukuhuoneeseen tai laukkuun

ellei sitä tarvitse työssä



PALKKA A-Ö

Hanki verokortti ja tarkasta
veroprosentti

 
Tarkista työsopimuksesta

mm. palkan suuruus,
palkanmaksun ajankohta ja

mahdollinen
työehtosopimus Haastattelussa saa 

kysyä palkasta.
 

Tutki aina 
palkanlaskelma 

huolella
 

Huomioi tulorajat jos 
nostat opintorahaa 

tai asumistukea
 



Oikeudet ja velvollisuudet on
hyvä muistaa työpaikassa kuin

työpaikassa!

OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Oikeudet Velvollisuudet
Työehtosopimuksen

mukaiseen palkkaan ja
muihin 

vähimmäisehtoihin
 

Suojaan, jonka lait 
ja sopimukset antavat

 
Järjestäytymiseen

 
Terveelliseen ja 

turvalliseen 
työympäristöön

Suorittaa työ 
huolellisesti

 
Noudattaa työaikoja

 
Noudattaa työnjohdon

ohjeita
 

Kieltäytyä työnantajan
kanssa kilpailevasta

toiminnasta
 

Pitää liike- ja
ammattisalaisuuksia

 
Ottaa huomioon 
työnantajan etu

 



Nämä olivat Reimarin vinkit 
töihin meneville nuorille! 

Jos tulee
 kysymyksiä tai tarvitset 

lisää apua, on Reimari auki 
tiistaisin ja torstaisin klo 12-16 ja 

keskiviikkoisin klo 14-18 ilman 
ajanvarausta

NONII! 
NYT TIEDÄT!


