
10 VINKKIÄ KESÄTYÖN HAKEMISEEN: 

1. Hae ajoissa. Eniten kesätyöpaikkoja on tarjolla tammikuusta maaliskuuhun.  
 

2. Aloita CV:n ja hakemustekstin tekemisestä.  
o Jos haet oman alan töitä, kerro mitä opintoja saat tehtyä kesään mennessä.  
o Voit myös tehdä portfoliomaisen Tiitus-profiilin, jossa on videoesittely ja kuvia omasta 

osaamisesta / kiinnostuksen kohteista, liitä profiilin linkki CV:hen tai hakulomakkeille. 
 

3. Video-CV 
o Voit tehdä videoesittelyn itsestäsi (1 - 1,5 min). Lataa video pilvi- tai videopalveluun ja jaa 

linkkinä hakemuksessa. Tiitus-profiiliin saat kuvattua videon suoraan sovelluksessa.  
 

4. Yritysten omien työnhakulomakkeiden täyttäminen nettisivuilla  
o Täytä huolellisesti kaikki kohdat 
o Hyödynnä omaa valmista hakemustekstiä & cv:tä ja kopioi niistä tietoja yrityksen 

hakulomakkeelle. Lisäksi mieti, mitä muuta juuri tälle työnantajalle haluaisit kertoa. 
o Kirjoita ylös oma salasana ja käyttäjätunnus, jos on käytössä 

 

5. Varaa paljon aikaa kesätyöpaikan hakuun ja hae useampaa työpaikkaa. 
 

6. Etsi töitä eri työpaikkasivustoilta ja useista lähteistä  
o esim. tiitus.fi/sdo  duunitori.fi/kesatyo  tyomarkkinatori.fi 
o Hae myös pienempiin yrityksiin ja lähetä avoimia hakemuksia kiinnostaville työnantajille 
o Mitä tunnetumpi ja isompi työnantaja, sitä enemmän sinne tulee työhakemuksia.  
o Muista sosiaalinen media #kesätyö #rekry 
o Myös keikka- ja vuokratyötä tarjoavista yrityksistä voi saada pitkiä kesäsijaisuuksia. 

 

7. Kysy vinkkejä työpaikoista verkostoltasi 
o Kysy kesätöitä tai vinkkejä tutuista paikoista (työssäoppimispaikka, TET, työkokeilu), 

opiskelukavereilta, ystäviltä, sukulaisilta, opettajilta, naapureilta. 
 

8. Hakemisen jälkeen kannattaa soittaa työnantajalle, jos ilmoituksessa on yhteystiedot.  
 

9. Kun olet lähettänyt hakemuksen, ota valokuva työpaikkailmoituksesta  
o = muistat mihin olet hakenut, kun ilmoitus on poistunut näkyvistä hakuajan jälkeen  

 

10. Ole joustava  
o Jos oma osaaminen/ ikä ei riitä oman alan kesätyöpaikkoihin, hae muilta aloilta. Muista 

myös vapaaehtoistoiminta, se on hyvä tapa kasvattaa osaamista ja samalla tehdä 
hyödyllisiä tekoja. Etsi kiinnostava järjestö kansalaisyhteiskunta.fi/jarjestohakemisto  

o Kesätyöpaikkoja alle 18-vuotiaille: kaupungit, seurakunnat ja hautausmaat, kaupat (Kesko 
eli K-kauppa, S-ryhmä, Lidl, pienet vaate- ja lähikaupat, huvipuistot, avustavat 
siivoustehtävät, lomakeskukset, leirit, järjestöt ja muut kesäsesonkien yritykset kuten 
jäätelökioskit, marjojen poiminta ja myynti, lasten hoito perheissä, nurmikon leikkuu, lehtien 
jakaminen. Duunitori.fi-sivustolla voi etsiä töitä iän mukaan! 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet: duunitori.fi  tyomarkkinatori.fi  

Tukea työnhakuun saat Tsempistä ja SDO:n urapalveluiden sivulta 

sdo.fi/duunittamo (esim. linkkejä työpaikkasivustoille, apulauseita hakemuksen 

kirjoittamiseen, ohjeita CV:n, Tiitus-profiilin ja video-CV:n tekoon) 

 

http://www.tiitus.fi/sdo
http://www.duunitori.fi/kesatyo
http://www.tymarkkinatori.fi/
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/jarjestohakemisto
http://www.duunitori.fi/
http://www.tymarkkinatori.fi/
http://www.sdo.fi/duunittamo

