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Mistä haen kesätöitä? 

Kesätyönhaku on kuumimmillaan tammi-
helmikuussa. Kaikki työkokemus on 
hyödyksi, joten kannattaa etsiä paikkoja 
avoimin mielin.  

Oma aktiivisuus ja sinnikkyys - ja miksei 
myös kekseliäisyys – on tärkeintä työpaikan 
etsinnässä. Kesätyön hakemisessa 
kannattaa hyödyntää kaikkia kanavia. 
Läheskään kaikkia kesätyöpaikkoja ei 
ilmoiteta TE-palveluihin eivätkä ne näy 
netissä, joten työnantajiin kannattaa ottaa 
yhteyttä oma-aloitteisesti. Tsekkaa paikat 
myös somesta (LinkedIn, Facebook) ja 
postaa etsiväsi töitä. 

Kaikki TE-palveluihin ilmoitetut 
kesätyöpaikat: paikat.te-palvelut.fi/tpt/  

Sivuilta voi tilata sähköpostiin 
Paikkavahdin: Suorita kriteeriesi mukainen 
haku ja sen jälkeen yläpalkkiin ilmestyy 
”Vahti”.  
 
 

Miten haen? 

Kun löydät kiinnostavan paikan, toimi heti. 
Hae avointa paikkaa ohjeistuksen 
mukaisella tavalla. Hakemuksen tulee olla huolellisesti tehty eikä siinä saa olla 
virheitä. Hyvä hakemus on lyhyt ja selkä. Siitä pitää kuitenkin ilmetä, miksi juuri sinä 
olet sopiva 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 pitää aina liittää ansioluettelo (CV) eli listaus opinnoista ja 
työkokemuksesta sekä osaamisesta ja erityistaidoista. Merkitse tiedot 
luettelomaisesti aikajärjestykseen tuoreimmasta vanhimpaan. Se helpottaa lukijaa, 
joka haluaa löytää tuoreimmat tiedot nopeasti. Erilaisia CV-malleja löytyy netistä 
hakemalla esimerkiksi "cv-ohje".  
 
Mahdolliseen työhaastatteluun kannattaa valmistautua huolella, koska se on 
työnhaun ratkaisevin vaihe. Voit valmistautua esimerkiksi googlaamalla yleisimpiä 
työhaastattelukysymyksiä ja pohtimalla omia vastauksiasi niihin kyseistä työtehtävää 
ajatellen. Ole ajoissa haastattelupaikalla ja esittäydy reippaasti! Muista katsekontakti! 
Mieti myös valmiiksi pari kysymystä haussa olevasta tehtävästä, jotta kiinnostuksesi 
välittyy paremmin haastattelussa. 
 

file://///ahkmlifs002.ahk.root/kh7/A022633/Documents/Hallinnolliset%20asiat/Kesätyöopas/paikat.te-palvelut.fi/tpt/
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Työsuhdeasiaa 

1. Minkä ikäisenä saa mennä ansiotyöhön? 
 

Vakituiseen työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut 
oppivelvollisuutensa. 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 lyhytaikaista työtä. 

2. Työsopimus 

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. 15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä ja 
päättää työsopimuksensa.  Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa 
huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta. Muista kuitenkin, että työsopimusta 
ei tarvitse allekirjoittaa heti siinä tilanteessa, kun työnantaja sen sinulle ojentaa. Jos 
et ymmärrä, mitä työsopimuksen eri kohdilla tarkoitetaan, pyydä työnantajalta 
selvennystä tai ota sopimus kotiin tarkemmin tutkittavaksi ja palauta se työnantajalle 
myöhemmin.  

3. Palkkaus ja lomakorvaus 

Koululaisille maksettava palkka on yleensä 70 - 90% alimmasta taulukkopalkasta. 
Aina on syytä varmistua siitä, että palkka lisineen on oikein maksettu. Työnantajan 
on aina palkan maksaessaan annettava työntekijälle kirjallinen laskelma, josta käyvät 
ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Myös kesätyöntekijälle kuuluu 
yli- tai sunnuntaityökorvaukset sekä ilta- ym. lisät eikä niitä saa sisällyttää 
peruspalkkaan. 

Työsuhteen päättyessä loppupalkan yhteydessä maksetaan vuosilomakorvaus. Sitä 
ei saa sisällyttää peruspalkkaan. Loppupalkka on maksettava viimeisenä työpäivänä, 
ellei muuta ole sovittu. 

4. 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, eikä ylitöitä saa tehdä. Yötyö on kielletty alle 18-vuotiaalta. 
Tehdyt tunnit kannattaa myös itse merkitä ylös siltä varalta, että niistä myöhemmin 
tulee epäselvyyttä. Muista myös lakisääteiset tauot ja ruokatunti! 

5. Työturvallisuus  

Työlainsäädäntö suojelee nuoria, alle 18-vuotiaita työntekijöitä. Sinulla ei saa teettää 
työtä, joka voi vahingoittaa terveyttäsi, kehitystäsi tai koulunkäyntiäsi. Myös nuorten 
työntekijöiden työaikoja on rajoitettu ja tietyt vaaralliset työt on kielletty nuorilta. 

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

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

Yleisiä paikkoja, jotka sopivat myös nuoremmille 
 

 Tutustu työelämään ja tienaa (TTT) on kesäharjoitteluohjelma, joka on 

suunnattu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja 

valmentavassa koulutuksessa oleville. Olennaista on, että et opiskele 

ammattiin eikä sinulla ole tutkintoa. Jo 13-vuotias voi päästä töihin, mikäli 

täyttää samana vuonna 14 vuotta. Varsinkin suuret kauppaketjut hakevat 

usein TTT-harjoittelijoita, mutta yleensä paikka etsitään itse. TTT-

mahdollisuudesta kannattaa aina kysyä suoraan työnantajilta ja jos työnantaja 

ei tiedä aiheesta tarpeeksi, vinkkaa häntä kysymään lisätietoja omasta 

liitostaan. Kahden viikon harjoittelujaksosta on aiempina vuosina maksettu 

palkkaa n. 350 euroa, joka sisältää lomakorvauksen. Joillain aloilla palkka voi 

olla suurempi. Lisätietoa www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutustu-tyoelamaan-

hae-kesatoihin/ 
 

 Mannerheimin lastensuojeluliitto välittää 16 vuotta täyttäneille 

lastenhoitotöitä perheissä. Hoitajaksi pääset osallistumalla MLL:n 

järjestämään koulutukseen. Alan ammattilaiset sekä opiskelijat käyvät 

lyhyemmän perehdytyksen. 

pohjanmaanpiiri.mll.fi/perheillejanuorille/lastenhoitotoiminta-

perheille/lastenhoitajaksi/ 
 

 4H:lla on useita alueellisia yhdistyksiä, joista useimmat välittävät nuoria töihin. 

Suurimmalla osalla työpaikkojen alaikäraja on 14 vuotta. Alueesta riippuen työ 

voi olla esimerkiksi puutarhanhoitoa tai jonkun auttamista kotitöissä. 4H 

välittää myös lastenhoitajia ja eläinvahteja/dogsittereitä. 
Suomenkieliset yhdistykset: 4h.fi/4h-jarjestona-2/jarjeston-toiminta/ 
4H-föreningarna i Svenskfinland: fs4h.fi/foreningar/ 
 

 Nuorimmille kesätyönhakijoille on tarjolla esimerkiksi palvelualan töitä torilla, 
kaupoissa ja kahviloissa sekä kioskeissa jne. Kesällä tarvitaan myös 
paljon poimijoita eri viljelystiloille. 
 

Kaupungit ja kunnat: 
 

 Vuonna 2019 Halsuan kunnan kesätyöpaikkojen haku päättyi 26.04. ja 

haettavina hallinnonaloina oli tekninen, sosiaali ja vapaa-aika. Paikat olivat 

avoinna sivuilla http://www.halsua.fi/, joten sitä kannattaa pitää silmällä 

kevään aikana. 

 

 https://isokyro.fi/  

 

 Kannuksen kaupungin tekniset palvelut tarjoaa 9 kesätyöpaikkaa 15 vuotta 

täyttäneille nuorille. Työpaikat ovat teknisen palveluiden puisto- ja 

http://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutustu-tyoelamaan-hae-kesatoihin/
http://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutustu-tyoelamaan-hae-kesatoihin/
https://pohjanmaanpiiri.mll.fi/perheillejanuorille/lastenhoitotoiminta-perheille/lastenhoitajaksi/
https://pohjanmaanpiiri.mll.fi/perheillejanuorille/lastenhoitotoiminta-perheille/lastenhoitajaksi/
https://4h.fi/4h-jarjestona-2/jarjeston-toiminta/
https://fs4h.fi/foreningar/
http://www.halsua.fi/
https://isokyro.fi/
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viheralueilla. Auto-, traktori tai mopokortti katsotaan eduksi. Työsuhteen kesto 

on kaksi viikkoa ja työaika 38 h 45 min/viikko. Kahden viikon työjakso ajoittuu 

kesä-heinäkuulle. Palkka kahden viikon työsuhteesta on 530,19 €, lisäksi 

lomakorvausta 9 %. Kesätöiden hakuaika on 20.1. - 15.3.2020 Hakeminen 

tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi 

(työavain 273383).  

 

 http://www.kannus.fi   

  

 Kaskisten kaupunki tarvitsee kesäksi useita sijaisia sosiaali- ja terveysalalle. 

https://kaskinen.fi/fi  

 

 http://www.kaustinen.fi/  

 

 Kokkolan kaupunki tarjoaa vuosittain kesätöitä noin 250 nuorelle. 

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori saa kaupungilta 

kesätyöpaikan ja opiskelijat saavat oman alansa työkokemusta. 

Kesätyötehtäviin valitaan ensisijaisesti nuoria, joille kaupunki ei ole 

aikaisemmin tarjonnut kesätöitä. Kesätyöntekijöitä palkataan lähinnä erilaisiin 

avustaviin työtehtäviin. Opinnoissaan pidemmälle edenneitä tai jo ammattiin 

valmistuneita palkataan tilanteen mukaan vaativampiin työtehtäviin sijaisiksi. 

 
Kesätyöpaikkatuki 
Kaupunki tukee nuorten kesätyöllistymistä omien kesätyöpaikkojensa lisäksi 
myöntämällä kesätyöpaikkatukea työnantajille. Tukea voidaan myöntää 
kokkolalaisille tai Kokkolassa toimiville työnantajille 16−25-vuotiaan nuoren 
työllistämisestä. Tuki myönnetään kesätyöntekijästä, jonka työsuhde kestää 
3–6 viikkoa ja josta kertyy vähintään 120 työtuntia kesälomakauden 1.5.–30.9. 
aikana. Samalle työnantajalle kesätyöpaikkatuki myönnetään vain yhden 
kerran samasta nuoresta. Työnantajat voivat hakea tukea 4.2.−3.4.2020 
lomakkeella, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla haun alkaessa. Päätös 
kesätyöpaikkatuen myöntämisestä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. 
https://www.kokkola.fi/  
 

 https://www.korsnas.fi/?lang=fi  

 

 Kristiinankaupunki tarjoaa kesäksi nuorille puistotöitä. KRS Gatu palkkaa 

vuosittain 5 nuorta, jotka ovat täyttäneet 17 vuotta. Työ on kokoaikaista ja 

palkka määräytyy TESin mukaan. Hakuaika on vuoden alussa ja hakuilmoitus 

tulee paikallislehteen helmikuussa. Paikkaa haetaan Kuntarekryssä. 

(www.kuntarekry.fi)  

Lisäksi kesäksi tarvitaan useita sijaisia sosiaali- ja terveysalalle. 
https://www.kristinestad.fi/etusivu/  
  

 Vuonna 2019 Kruunupyyn kunnan kesätyöpaikkojen haku päättyi 15.03. ja 

töitä oli tarjolla monipuolisesti 16-25-vuotiaille nuorille. Paikat olivat avoinna 

sivulla https://www.kronoby.fi/etusivu/. 

 

http://www.kuntarekry.fi/
http://www.kannus.fi/
https://kaskinen.fi/fi
http://www.kaustinen.fi/
https://www.kokkola.fi/
https://www.korsnas.fi/?lang=fi
http://www.kuntarekry.fi/
https://www.kristinestad.fi/etusivu/
https://www.kronoby.fi/etusivu/
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 Laihian kunta on perinteisesti tarjonnut nuorille kesätyötä 3 viikoksi. Tänä 

vuonna paikat olisi tarkoitettu vuosina 2001-2005 syntyneille (Nuorten 

kesäpesti). Nuoren tulee täyttää 15 ennen työsuhteen alkua. Paikkoja on ollut 

mm. ympäristönhoitotyössä, siivouksessa, kotipalvelussa, nuorisotoimessa ja 

päiväkodissa. www.laihia.fi/   

Laihia etsii lisäksi kotipalvelutyöntekijöitä kesälomasijaisuuksiin. 
Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitaja, kodinhoitaja, kotiavustaja tai alan 
opiskelija. Hakemukset 30.3.2020 klo 15 mennessä sähköpostitse 
laihian.kunta@laihia.fi  
 

 http://www.lestijarvi.fi/  

 

 Luodon kunta tarjoaa kesätyötä noin 40 nuorelle kesäksi 2020. Työn kesto 

on neljä viikkoa, kuusi tuntia päivässä. Hakijan on täytettävä 16 vuotta ennen 

työn alkamista. Haku päättyy 15.03.2020. 2020. https://www.larsmo.fi/etusivu/  

  

 https://www.malax.fi/home-fi-fi/  

 

 Mustasaaren kunta tarjoaa vuosina 1998-2003 syntyneille nuorille 

kuukauden mittaisia kesätyöjaksoja ajalla 1.5.-31.8.2020.  Palkka on 995 

euroa ja työpaikkoja on yhteensä 75 kappaletta. Lue lisää osoitteessa 

www.korsholm.fi/sommarjobb. Hakuaika on 3.2.2020 klo 12.00 – 1.3.2020 klo 

23.59. 

 
Kunta etsii lisäksi sairaanhoitajia, lähihoitajia ja varastonhoitajia. Hakijoina 

hoivatyöhön huomioidaan sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sairaanhoidon 

opiskelijat. www.kuntarekry.fi (työavain 274099) 

 

 Närpiön kaupunki etsii sairaanhoitajia, lähihoitajia ja muita vastaavia 

vanhusten hoidon kesäsijaisuuksiin kotihoidossa, palveluasumisessa ja 

vanhainkodissa. Myös alan opiskelijat ovat tervetulleita ja joihinkin tehtäviin ei 

tarvitse koulutustaustaa lainkaan. Haku osoitteessa www.kuntarekry.fi  

(työavain 273792) 31.05.2020 mennessä. 

 
Närpiön kaupungilla on tänä vuonna 20 kesätyöpaikkaa tarjolla 16-20 
vuotiaille nuorille. Työtehtävät käsittävät mm. puistotyötä, lasten ja vanhusten 
hoitoa sekä ruokapalvelun tehtäviä. Kesätyöjakso on neljä viikkoa toukokuun 
ja syyskuun välisenä aikana. Työaika on 30 t/viikko. Haku tehdään sähköisesti 
www.kuntarekry.fin kautta 6.3.2020 mennessä. Kerro myös hakemuksessa, 
mikäli sinulla on ajokortti, ajoneuvo käytettävissä ja/tai hygieniapassi. 
https://www.narpes.fi/fi  

 

 Vuonna 2019 Pedersören kunnan kesätyöpaikkojen haku päättyi 28.02. Töitä 

oli tarjolla yli 15-vuotiaille nuorille. Paikat olivat avoinna sivulla 

https://www.pedersore.fi/kotisivu/  

 

http://www.laihia.fi/
http://www.lestijarvi.fi/
https://www.larsmo.fi/etusivu/
https://www.malax.fi/home-fi-fi/
http://www.korsholm.fi/sommarjobb
http://www.kuntarekry.fi/
http://www.kuntarekry.fi/
http://www.kuntarekry.fi/
https://www.narpes.fi/fi
https://www.pedersore.fi/kotisivu/
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 Vuonna 2019 Perhon kunnan kesätyöpaikkojen haku päättyi 28.03. ja töitä oli 

tarjolla monipuolisesti eri ikäisille nuorille. Paikat olivat avoinna sivulla 

http://www.perho.com/  

 

 Pietarsaaren kaupungin kesätyöpaikat tulevat hakuun helmikuussa. 

Lisätietoja löytyy kaupungin nettisivuilta. Koululaiset ja opiskelijat, jotka ovat 

syntyneet ennen 1.6.2004, voivat hakea kaupungin kesätyöpaikkoja vuonna 

2020. Hakemuksen voi tehdä verkkolomakkeella kaupungin sivuilla 

https://www.jakobstad.fi/etusivu/ 3.2.–21.2.2020 välisenä aikana.  

 
Kaupunki tarvitsee myös sijaisia mm. lastenhoitajiksi, lastentarhanopettajiksi ja 
avustajiksi. Haussa huomioidaan kouluttautuneiden lisäksi hakijat, joilla on 
työkokemusta tai jotka ovat kiinnostuneita alasta ja sopivat haettavaan 
tehtävään. https://www.jakobstad.fi/etusivu/ (haku kuntarekry.fi kautta) 

 
Kaupunki etsii lisäksi kesätyöntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin 
kaupunginkansliaan ja matkailuneuvontaan. Työhakemukset 
ansioluetteloineen tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen 
tiina.pelkonen@pietarsaari.fi viimeistään 28.2.2020. 
 

 https://www.toholampi.fi/  

 

 Uusikaarlepyyn kaupungin yksikköihin haetaan sijaisia: Kokkeja, 

keittiöapulaisia ja siivoajia. Sijaisia tarvitaan myös aamu- ja iltapäivätoiminnan 

vetämiseen. Haku www.kuntarekry.fi:n kautta. 

 
Kaupungin kesätyöpaikat eivät ole vielä haussa. Vuonna 2019 

Uudenkaarlepyyn kaupungin kesätyöpaikkojen haku päättyi 28.02. ja töitä oli 

tarjolla monipuolisesti yli 16-vuotiaille nuorille. Paikat olivat avoinna sivulla 

https://www.nykarleby.fi/etusivu, joten sivua kannattaa pitää silmällä 

helmikuun aikana. 

 

 Vaasan kaupunki tarjoaa kesätyötä kaupunginsairaalassa, 

palveluasumisessa, terveyspalveluissa, kotisairaala- ja 

kotisairaanhoitoyksiköissä lähihoitajille tai alan opiskelijoille sekä 

sairaanhoitajille. Haku päättyy 30.04.2020. Kesätyöpaikkailmoitukset ja haku 

www.kuntarekry.fi  

 
Vaasan nuorille (14-24 v.) suunnatut kesätyöpaikat ovat haussa 1.3.2020 asti 
Kuntarekryssä. 16-24-vuotias nuori, jolla on esimerkiksi kuulo-, liikunta- tai 
muu vamma tai oireyhtymä, saa apua työvalmentajalta, joka kiertää 
työpisteissä säännöllisesti ja on aina puhelimen päässä vastaamassa 
kysymyksiin. Kesätyöpaikkoja on useilla eri aloilla; voit tehdä kesätöitä 
esimerkiksi päiväkodissa, liikuntaleirillä tai puistotöissä. Katso kaikkien 
työtehtävien tarkemmat tehtäväkuvaukset ja vaatimukset sivulta: 
https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-
tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/kesatyopaikat/tehtavat-ja-
tehtavakuvaukset/  

http://www.perho.com/
https://www.jakobstad.fi/etusivu/
https://www.jakobstad.fi/etusivu/
http://www.kuntarekry.fi/
https://www.toholampi.fi/
http://www.kuntarekry.fi/
https://www.nykarleby.fi/etusivu
http://www.kuntarekry.fi/
https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/kesatyopaikat/tehtavat-ja-tehtavakuvaukset/
https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/kesatyopaikat/tehtavat-ja-tehtavakuvaukset/
https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/kesatyopaikat/tehtavat-ja-tehtavakuvaukset/
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Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki yksityiselle 
yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15–29-vuotiaan nuoren. 
Kesäduunisetelillä tuettava työllistymisaika on vähintään 2 viikkoa. Työtä on 
oltava ainakin 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia 1.5.–30.9.2020 välisenä 
aikana. Osa-aikatyö käy myös. Tuki on 30 % bruttopalkasta ja enintään 500 
euroa. Seteliä voi hakea sähköisellä lomakkeella Vaasan kaupungin 
sähköisessä asioinnissa 1-30.4.2020. Ensimmäiset 70 kaavakkeen 
palauttanutta on oikeutettu Kesäduuniseteliin. 
https://www.vaasa.fi/  
 

 http://www.veteli.fi/ 

 

 Vöyrin kunta etsii vanhustenhoitoon sairaanhoitajia, lähihoitajia, 
hoitoapulaisia ja siivoojia kesätyöntekijöiksi. Toivotaan aiempaa kokemusta 
vanhustenhuollosta, mutta voi olla myös ensimmäinen kesätyöpaikka. 
Vaaditaan hyvät ruotsin kielen taidot sekä voimassa oleva ajokortti ja auto 
käytettävissä kotipalvelutyöhön. Haku päättyy 17.02.2020 klo 15:00. Haku: 
www.kuntarekry.fi 

 
Yritykset: 
 

 ABB hakee kesätyöntekijöitä erilaisiin tehtäviin tuotantoon ja toimistoon. 

Kesätyöhaku päättyy 29.2.2020. Hakulomake löytyy osoitteesta: 

http://new.abb.com/fi/uralle/uramahdollisuudet/opiskelijat/kesatyo. 

 

 Alholmens kraft, Pietarsaari, etsii kesäksi henkilöstöä voimalan käyttöön, 

kunnossapitoon, laboratorioon sekä hallintoon. Työnhakijan on oltava 

vähintään 18-vuotias. Hakemusaika 28.2.2020 asti. 

https://www.alholmenskraft.com/fi/home 

 

 Alko etsii kesätyöntekijöitä myyjän tehtäviin ympäri Suomea. Hakijan on 

oltava vähintään 18-vuotias. Kielivaatimuksena suomi. Jätä hakemuksesi 

osoitteessa www.alko.fi/rekrytointi 23.2.2020 mennessä. 

  

 Arkea Oy hakee kesätyöntekijöitä siivoojan, kokin ja yhdistelmätyöntekijän 

työhon Vaasaan ja ruokapalvelutyöntekijää Pietarsaareen. Haut päättyvät 

31.03.2020. Tietoa työnantajasta: www.arkea.fi Lisätietoja antaa 

palveluesimies Mikko Helin sähköpostitse: mikko.helin@arkea.fi Ilmoitukset ja 

haku: www.kuntarekry.fi  

 

 Avarn Security hakee Vaasan alueelle kesätyöntekijöitä määräaikaisiin 

työsuhteisiin. Kesätyöntekijät työllistyvät monipuolisiin osa-aikaisiin 

turvallisuusalan työtehtäviin, jotka sijoittuvat pääsääntöisesti touko-syyskuun 

välille. Haku päättyy 15.04.2020. https://www.avarn.fi/avarn/meille-

toihin/kesatyo-turvallisuusalalla  

 

 Barona Oy hakee asiakkailleen kesätyöntekijöitä erilaisiin tehtäviin mm. 

teollisuuteen, rakennusalalle, ravintoloihin, kauppoihin ja liikenne-asemille. 

https://www.vaasa.fi/
http://www.veteli.fi/
http://www.kuntarekry.fi/
http://new.abb.com/fi/uralle/uramahdollisuudet/opiskelijat/kesatyo
https://www.alholmenskraft.com/fi/home
http://www.alko.fi/rekrytointi
http://www.kuntarekry.fi/
https://www.avarn.fi/avarn/meille-toihin/kesatyo-turvallisuusalalla
https://www.avarn.fi/avarn/meille-toihin/kesatyo-turvallisuusalalla
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Barona hakee kohdistetusti työntekijöitä esimerkiksi Kokkolan Energialle, 

DNA:lle ja Danfossille. Haut päättyvät eri aikoihin. Hakulomakkeet löytyvät 

osoitteesta https://careers.barona.fi/ hakusanalla kesä. 

 

 Beamex Oy Ab, Pietarsaari, etsii korkeakouluopiskelijoita kesäharjoitteluun 

tuotekehitykseen (ohjelmistokehitys), tuotantoon, myyntiin ja 

henkilöstöhallintoon. Haku päättyy 16.02.2020 osoitteessa 

https://career.beamex.com/MepRekry/Application/Index/41/  

 

 bestLab Oy, Vaasa, hakee kesäksi laboranttia. Työ alkaa 2.5. ja päättyy 

31.8.2020. Aiempi kokemus laboratoriotyöstä on eduksi, mutta ennen työn 

alkamista on myös mahdollista suorittaa työharjoittelujakso. Lähetä hakemus 

osoitteeseen rekry@bestlab.fi viimeistään 15.02.2020. 

 

 BillerudKorsnäs Finland tarjoaa Pietarsaaren paperitehtaalla kiinnostavia 

kesätyöpaikkoja paperintuotannossa, kunnossapidossa sekä kaupallisen tai 

teknisen alan opiskelijoille tuotannonsuunnittelun ja logistiikan parissa. Haku 

23.2.2020 mennessä www.billerudkorsnas.com/career/work-with-us/summer-

jobs?lang=Suomi  

 

 Boliden Kokkola palkkaa kesätyöntekijöitä, jotka sijoittuvat tuotantoon, 

kunnossapitoon, laboratorioon, IT-alan tehtäviin sekä palkka- ja 

taloushallintoon. Kesätyön kesto on 3-4 kuukautta. Edellytämme 

kesätyöntekijöiltä vähintään 18 vuoden ikää ja suomen kielen taitoa. 

Suosimme hakijoita, jotka opiskelevat tehtäviin liittyvillä aloilla. Hakuaika 

päättyy 31.3.2020. Haku osoitteessa https://rekry.boliden.fi/meprekry  

  

 Bolt.Works Oy hakee asiakkailleen kesätyöntekijöitä Kokkolaan sekä 

lähiseudun rakennustyömaille. Työtehtäviä on tarjolla laajasti, avustavista 

raksatöistä vaativimpiin tehtäviin. Työ edellyttää sujuvaa suomen kielen taitoa 

sekä 18 vuoden ikää. Haku päättyy 30.04.2020. Hakulomake löytyy 

osoitteesta https://www.bolt.works/jobs/avoimet-tyopaikat/ hakusanalla kesä. 

 

 Botniarosk, Kristiinankaupunki, etsii kesätyöntekijöitä hyötykäyttöasemille, 

asiakaspalveluun, konttorityöhön, tilastointiin sekä kunnossapitotöihin. Työ 

edellyttää ajokorttia ja autoa. Suomen ja ruotsin kielen taito sekä 

ympäristöalan opinnot katsotaan eduksi. Lähetä hakemus osoitteeseen 

miia.niemi@botniarosk.fi tai Oy Botniarosk Ab, Miia Niemi, Raatihuoneenkatu 

1 A 3, 64100 Kristiinankaupunki. Haku päättyy 04.03.2020. 

 

 Cash-In Consulting Oy hakee perintäkäsittelijää. Arvostamme kaupallisen 

alan tai oikeustieteiden opintoja, mutta tärkeintä on positiivinen asenne sekä 

halu oppia ja kehittyä.  Kesätyöntekijöiden on hallittava molemmat kotimaiset 

sujuvasti eikä englantikaan saa tuottaa vaikeuksia. Haku päättyy 17.02.2020. 

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksen kera osoitteeseen 

rekry@cash-in.fi otsikolla "Etunimi Sukunimi Perintäkäsittelijä (kesätyö)". 

https://careers.barona.fi/
https://career.beamex.com/MepRekry/Application/Index/41/
http://www.billerudkorsnas.com/career/work-with-us/summer-jobs?lang=Suomi
http://www.billerudkorsnas.com/career/work-with-us/summer-jobs?lang=Suomi
https://rekry.boliden.fi/meprekry
https://www.bolt.works/jobs/avoimet-tyopaikat/
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 CM Hiustalo hakee Vaasan Kivihakaan kesätyöntekijöitä, joilla on parturi-

kampaajan osaamista ja ammattitaitoa. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 

osoitteeseen paivola@hiustalo.fi 24.02.2020 mennessä. 

 

 Comforta Oy, Pietarsaari, hakee kesäksi tekstiilihuoltajia 

palvelukeskukseensa. Tehtäviin kuuluvat pesulan tuotannon kaikki työvaiheet. 

Tehtävä edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja hyvää fyysistä kuntoa. 

Työturvallisuuden takia hakijalta edellytetään sujuvaa suomen kielen taitoa ja 

ryhmätyökykyä. Hae tehtävää mahdollisimman pian, viimeistään 29.2.2020. 

https://lindstrom.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=887&jbid=8#form_start  

 

 Coor Service Management Oy, Vaasa, etsii kesäksi kiinteistönhoitajaa ja 

siivoajia. Haku päättyy 15.03.2020. 

https://rekrycoor.mepco.fi/MepRekry/Home/Index  

 

 Crimppi Oy Vaasa, kesätyöntekijöitä johdinsarjojen kokoonpanoon. 

Tehtävissä edellytetään täydellistä värinäköä ja tarkkuutta. Työt ajoittuvat 

huhti-elokuulle. Hakuaika päättyy 8.3.2020. Hae tehtävää osoitteessa 

https://www.crimppi.com/henkilosto/  

 

 Danfoss Drives etsii kesätyöntekijöitä Vaasaan sekä Summer Trainee -

ohjelmansa että Baronan kautta. Summer Trainee -ohjelma edellyttää alasta 

ja työtehtävästä riippuen noin kahden-kolmen vuoden korkeakouluopintoja 

mutta Baronan tarjoamaan taajuusmuuttajien kokoonpanotyöhön riittää hyvä 

asenne, halu oppia uutta sekä oma-aloitteisuus. Kesätyö tarjoaa tekijälleen 

vaihtelevia ja kiinnostavia tehtäviä huipputekniikan parissa sekä nuorekkaan ja 

innostavan työtiimin. Osaamisen karttuessa on myös mahdollisuus edetä 

haastavampiin tehtäviin. www.danfoss.com/career https://careers.barona.fi/  

 

 Destia Oy, Pietarsaari, Vaasa, hakee haalariharjoittelijoita maanteiden 

hoitourakkaan Pietarsaareen ja Vaasaan kesäksi 2020. Haalariharjoittelijana 

perehdyt työturvallisuuteen, toimintatapoihin, ammattisanastoon ja työtehtäviin 

radan kunnossapidon ammattilaisten tukemana. Haalariharjoittelu antaa 

erinomaisen pohjan kenttätyöhön ja työnjohtoharjoitteluun. Lisätietoja 

tehtävästä antavat mielellään työpäällikkö Hannu Huhtala, 040 744 5675 tai 

hannu.huhtala@destia.fi ja työmaapäällikkö Toni Oravasaari, 040 632 5403 tai 

toni.oravasaari@destia.fi 

 

 Ekokuljetus JNH Oy, Kokkola, palkkaa kolme kesätyöntekijää. Työtehtäviin 

kuuluu jäteauton kuljettaminen sekä muut ympäristöalan tehtävät. Kuljettajalla 

on oltava C-ajokortti sekä voimassa oleva ammattipätevyys. Yhteydenotot 

sähköpostilla info@ekokuljetus.fi tai soittamalla 050 4910785/Julia Niemelä. 

Haku päättyy 21.02.2020. 

 

 Ekorosk, Pietarsaari, etsii kesätyöntekijöitä kierrätysasemille touko-elokuulle. 

Tarjolla on myös ympäristötekniikan harjoittelupaikka. Heillä on tarvetta myös 

https://lindstrom.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=887&jbid=8#form_start
https://rekrycoor.mepco.fi/MepRekry/Home/Index
https://www.crimppi.com/henkilosto/
http://www.danfoss.com/career
https://careers.barona.fi/
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satunnaisille varamiehille. Ikärajana on 16 vuotta, mutta täysi-ikäisyys ja 

ajokortti ovat eduksi. Suomen ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Hae 

viimeistään 28.2.2020. https://www.ekorosk.fi/sv/company/job-application  

 

 Elisa Oyj, Vaasa, hakee myymälöihinsä kesätyöntekijöitä. Koulutukset 

kesätyöhön alkavat huhti-toukokuun aikana ja jatkuvat pääosin elokuun 2020 

loppuun saakka. Tarjoamme osalle kesätyöntekijöistä mahdollisuuden jatkaa 

syksyllä, vaikkapa opintojen ohella. Haku päättyy 16.02.2020 klo 22:00 

https://corporate.elisa.fi/rekrytointi/  

 

 Eskoon Sosiaalipalvelujen Kuntayhtymä, Kristiinankaupunki, Pietarsaari, 

Vaasa/Tervajoki, hakee palvelukeskuksiin kesätyöntekijöitä eripituisiin 

sijaisuuksiin ajalle 18.5-31.8.2020. Sijaisia haetaan tehtävänimikkeillä 

kotiavustaja, lähihoitaja, ohjaaja, sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja. Haku 

päättyy 14.06.2020. http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESKOO-01-114-19/fi_FI  

 

 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Kristiinankaupunki, Närpiö, Kaskinen, 

palkkaa kesätyöntekijöitä erinäisiin asiakaspalvelutehtäviin. Useimpiin 

tehtäviin hakijan on oltava vähintään 18-vuotias. Myös nuorempien, vähintään 

15 vuotiaiden, hakemukset huomioidaan työtehtäviin, jotka soveltuvat nuorille 

työntekijöille. Hakulomake löytyy osoitteesta https://www.s-rekry.fi/ 

hakusanalla "eepee". Haku päättyy 16.03.2020. 

 

 ETTEPLAN, Vaasa, etsii korkeakouluopiskelijoita kesäksi mekaniikka- ja 

sähkösuunnitteluun. Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 

rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 16.2.2020. 

https://www.etteplan.com/careers  

 

 Finn Spring Oy, Toholampi, Lestijärvi, etsii kausityöntekijöitä tuotanto- ja 

varastotehtäviin. Ikäraja vuorotyölle on 18 ja hygieniapassi lasketaan eduksi. 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen virpi.ali-haapala@finnspring.fi 

28.02.2020 mennessä. http://www.finnspring.fi  

 

 Finnfeeds, Vaasa, etsii tehtaalleen vientiassistenttia, laboranttia ja 

prosessioperaattoreita. Hakijalta toivotaan koulutus- tai kokemustaustaa 

vastaavista tehtävistä. Laborantin haku päättyy 16.02.2020 ja muut 

23.02.2020. https://careers.dupont.com/jobsearch/  

 

 Freeport Cobalt Oy, Kokkola, hakee kesätyöntekijöitä erilaisiin tehtäviin - 

etupäässä tuotantoon, kunnossapitoon ja laboratorioon. Etusija henkilöitä 

valittaessa on niillä, jotka omaavat aikaisempaa, soveltuvaa työkokemusta tai 

opiskelun perusteella tarvitsevat työharjoittelua. Edellytyksenä työn alkaessa 

vähintään 18 vuoden ikä. Hakemukset 14.2.2020 mennessä osoitteessa: 

freeportcobalt.fi  

 

https://www.ekorosk.fi/sv/company/job-application
https://corporate.elisa.fi/rekrytointi/
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESKOO-01-114-19/fi_FI
https://www.s-rekry.fi/
https://www.etteplan.com/careers
http://www.finnspring.fi/
https://careers.dupont.com/jobsearch/
http://www.freeportcobalt.fi/
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 Fresh Servant, Pedersöre, tarjoaa kausi-/kesätöitä asiakaspalveluun, 

tuotantoon, hankintaan, markkinointiin, varastoon ja lähettämöön sekä talous- 

ja henkilöstöhallintoon. Hae osoitteessa http://www.fresh.fi 29.2.2020 

mennessä. Toimi ripeästi, sillä yritys tekee haastatteluja ja valintoja jo haun 

aikana. 

 

 Go On -henkilöstöpalvelut etsii asiakkailleen kesäksi ravintola-, metalli- ja 

varastotyöntekijöitä, kokoonpanijoita sekä teollisuusmaalareita. Haku päättyy 

31.03.2020 klo 21:00. Haut päättyvät eri aikoihin. Hakulomakkeet löytyvät 

osoitteesta https://www.go-on.fi/  

 

 Halpahalli tarjoaa 300 kesätyöpaikkaa mm. Pohjanmaan ja Keski-

Pohjanmaan alueilla. Kesäksi etsitään tekijöitä erilaisiin tehtäviin kassatyöstä 

osastotyöhön ja lounasravintoloista logistiikkakeskukseen. Hakuaika 

31.3.2020 saakka. Logistiikkakeskus 1.3.2020 saakka. 

https://rekry.halpahalli.fi  

 

 Hankkija Oy, Kaustinen, Kannus, Vaasa ja Isokyrö, hakee kesätyöntekijöitä 

myyntiin ja varastolle. Työ edellyttää 18 vuoden ikää. Haku päättyy 

09.02.2020. Haku 

https://hankkija.rekrytointi.com/paikat/index.php?o=A_LOJ&list=1  

 

 Helacon, Sievi, Kalajoki ja lähikunnat, VMP etsii asiakkaalleen 

kesätyöntekijöitä tuotantoon, logistiikkaan, huoltoon, myyntiin ja 

toimihenkilötehtäviin. Haku päättyy 28.02.2020. 

https://www.vmp.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/  

 

 Herrfors, Pietarsaari, tarjoaa työtehtäviä energisille tekniikan opiskelijoille, 

joilla on oikea asenne (sähköverkko, voimalaitos, tasapainotus), mutta 

apukäsiä tarvitaan myös taloushallintoon ja asiakaspalveluun. Kesätyö voi olla 

pituudeltaan 1-4 kuukauden jakso touko-elokuussa. Hae viimeistään 

28.02.2020. Paikat täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä, joten toimi 

nopeasti. https://www.herrfors.fi/fi/hae-avoimet-tyoepaikat/  

 

 I-Mediat Oy, Vaasa, hakee toimittajia, lehtikuvaajia ja sivunvalmistajia 

maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiin. Haku päättyy 03.02.2020. https://ilkka-

yhtyma.fi/tyonhakijat/  

 

 InMedi Oy, Vaasa, etsii kesätöihin lähihoitajia ja hoitoalan opiskelijoita. Työ 

edellyttää kokemusta erityislasten kanssa työskentelystä ja ajokorttia. Oman 

auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Paikat täytetään heti sopivien 

henkilöiden löydyttyä. http://www.inmedi.fi  

 

 ISS Palvelut etsii kesätyöntekijöitä Vaasaan erilaisiin siivous- ja 

kiinteistöhuollon tehtäviin sekä Kristiinankaupunkiin elintarvikesiivoukseen. 

Työ edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja hyvää fyysistä kuntoa. Hakuaika 

http://www.fresh.fi/
https://www.go-on.fi/
https://rekry.halpahalli.fi/
https://hankkija.rekrytointi.com/paikat/index.php?o=A_LOJ&list=1
https://www.vmp.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/
https://www.herrfors.fi/fi/hae-avoimet-tyoepaikat/
https://ilkka-yhtyma.fi/tyonhakijat/
https://ilkka-yhtyma.fi/tyonhakijat/
http://www.inmedi.fi/
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Vaasaan päättyy 31.3.2020 sekä Kristiinankaupungin paikkoihin 29.2.2020. 

www.iss.fi  

 

 Jungman Restaurant Café Bar, Kristiinankaupunki, hakee 

rantaravintolaansa kokkeja kesäkaudeksi. Keittiössä valmistuu buffet-lounas 

arkisin ja käsityönä tehtyjä ala carte -annoksia iltaisin ja viikonloppuisin sekä 

myös pizzoja. Työtä on tarjolla niin konkareille kuin innokkaille oppijoillekin. 

Haku päättyy 30.04.2020. Hakemukset osoitteeseen jungman@jungman.fi. 

 

 Kannuksen taimitarha hakee 15 taimitarhatyöntekijää Kannukseen. 

Suomenkielentaito välttämätön. Hae paikkaa sähköpostitse 

hannakaisa.seppala@pohjantaimi.fi 29.02.2020 klo 16:00 mennessä. 

 

 Kesko Oyj tarjoaa töitä erikokoisissa K-kaupoissa ja tukussa eri 

paikkakunnilla. Edellytyksinä 18 vuoden ikä ja sujuva suomen kielitaito. Haku 

Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan K-Citymarketeihin 5.2.2020, Vaasan 

alueiden K-Marketeihin 6.2.2020 ja tukkuun 23.02.2020 mennessä osoitteessa 

www.kesko.fi/tyopaikat/avoimet-tyopaikat/kesatyopaikat/  

 

 Kokkolan Golf Ry hakee useita ravintolatyöntekijöitä/caddiemastereita 

golfkaudelle. Haussa kaksi kielitaitoista henkilöä, joilla on myös anniskelu- ja 

hygieniapassit. Hae viimeistään 10.2.2020 sähköpostitse: 

janne.vahakangas@kokkolangolf.fi 

 

 Kokkolan Kauppatorin Apteekki etsii farmaseuttia kesätöihin. Hakemukset 

puh. 06-8312262 / 0405738533 tai anu.nissila@apteekit.net 

 

 Kokkolan Picante Oy hakee kahta kahvilamyyjää kesäksi Kokkolaan. 

Hygieniapassi eduksi. Hakemukset 31.3.2020 klo 12.00 mennessä 

osoitteeseen jouni.plusisaari@picante.fi 

 

 Kokkolan seurakuntayhtymä hakee Kälviän seurakunnan leikkipuistoon 

kuutta yli 16-vuotiasta leikkipuisto-ohjaajaa ajalle 2.-25.6.2020. Haku päättyy 

29.03.2020 klo 21.00. Haku osoitteessa evl.fi/tyopaikat > valitse 

palvelussuhteen laatu: Kesätyö 

 

 Kongsberg Maritime Finland Oy etsii Kokkolaan kesäharjoittelijoita huoltoon, 

tekniseen myyntiin, insinöörille sopivaan työhön sekä ostoon ja varastoon. 

Hakuaika 16.2.2020 saakka, mutta valintoja tehdään jo hakuaikana. 

www.kongsberg.com/careers/  

 

 K-Rauta (J. Forss Oy) Vaasassa etsii kesäksi rautakauppaan myyjiä, 

varastomyyjiä/-työntekijöitä sekä puutarha- ja kassatyöntekijöitä. Työ 

edellyttää 18 vuoden ikää ja riittävää kielitaitoa. Jätä hakemuksesi 16.2.2020 

mennessä osoitteeseen jukka.karvonen@k-rauta.fi 

http://www.iss.fi/
http://www.kesko.fi/tyopaikat/avoimet-tyopaikat/kesatyopaikat/
http://www.evl.fi/tyopaikat
http://www.kongsberg.com/careers/
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 Lidl Suomi Ky hakee kesäksi yhteensä kymmeniä myyjiä Kokkolaan, 

Pietarsaareen, Vaasaan ja Närpiöön. Haku päättyy 30.1.2020, paitsi Vaasan 

osalta 13.2.2020 osoitteessa www.tyopaikat.lidl.fi/  

 

 Manpower etsii kesäksi neljää junior hitsaajaa Vaasaan. Hae tehtävää 

30.1.2020 mennessä sähköpostitse: mari.alahuhtala@manpowergroup.fi tai 

puhelimitse 040 652 8481. 

 

 Metso Oyj, Pietarsaari, hakee kesätyöntekijää venttiileiden huoltotoimintaan 

Pietarsaaren huoltopisteeseen sekä alueella toimivien asiakkaiden 

tuotantolaitoksille. Metso tarjoaa eri alojen opiskelijoille monipuolisia, 

vastuullisia ja haastavia kesätyötehtäviä, joissa oppii uutta. Haku päättyy 

29.2.2020. https://www.metso.com/fi/yritys/ura-metsolla/  

 

 Mirka Oy tarjoaa 90 kesätyöpaikkaa Jepuan, Oravaisten ja Pietarsaaren 

tehtaillaan sekä muutamia paikkoja mm. tuotekehityksessä ja 

asiakaspalvelussa Jepualla. Työssä edellytetään 18 vuoden ikää sekä 

tehdastyössä vuorotyövalmiutta. Hae tehtävää 16.2.2020 mennessä 

täyttämällä hakulomake Mirkan kotisivuilla (www.mirka.com).  

 

 Motonet ja AD VaraosaMaailma (Broman Group Oy), Vaasa ja Kokkola, 

hakevat kesätyöntekijöitä myyntiin ja varastotyöhön.  Työ edellyttää 18 vuoden 

ikää ja Vaasassa tarvitset työssäsi lisäksi sujuvaa ruotsin kielen taitoa. Haku 

päättyy 15.02.2020. https://rekry.bromangroup.fi/jobs/  

 

 Myyntitalo Routa, Kokkola, palkkaa kesätyötiimiinsä 10 henkilöä tekemään 

erilaisia myyntiprojekteja. Työaikasi on arkisin 6,25 tuntia päivässä, joten 

aikaa jää myös kesästä ja kesälomasta nauttimiseen. Aiempaa kokemusta ei 

tarvitse olla, sillä jokainen valittu saa hyvän alkuperehdytyksen. Laita oma 

hakemuksesi osoitteeseen kokkola@myyntitalorouta.fi tai käytä työnhaun 

"moottoritietä" ja laita WhatsApp -viestiä 050 501 5171 ja kutsumme sinut 

kesätyöinfoon!  

 

 Nautor Oy, Pietarsaari, A summer job at Nautor will give you valuable work 

experience in an exciting line of business.  We have a very good order stock 

this year and that is why we need backup to all our production departments at 

Nautor in Pietarsaari and Kolppi this summer.  Please note that you need to 

be 16 years to apply for a summer job at Nautor. 

https://www.nautorswan.com/about-us/ns-careers/  

 

 NordLab hakee Kokkolaan laboratorioon kesäsijaisia. Hakijoilta vaaditaan 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) mukainen 

pätevyys. Bioanalyytikko- ja sairaanhoitajaopiskelijoita voidaan valita hoitajan 

tehtäviin. Lähihoitajia voidaan palkata sijaisiksi lähihoitajan tehtäviin. Haku 

14.02.2020 klo 15:00 mennessä: www.kuntarekry.fi  

 

http://www.tyopaikat.lidl.fi/
https://www.metso.com/fi/yritys/ura-metsolla/
http://www.mirka.com/
https://rekry.bromangroup.fi/jobs/
https://www.nautorswan.com/about-us/ns-careers/
http://www.kuntarekry.fi/
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 NTM Närpiön Puu ja Metalli Oy, Närpiö, etsii jatkuvasti työntekijöitä varsinkin 

tuotantoon. Paikkoja voi hakea avoimella lomakkeella osoitteessa 

http://www.ntm.fi/fi/yrityksesta/ura/tyohakemus. Työsuhde-kohdassa voi valita 

vaihtoehdon "Kesätyö". 

 

 Närko Finland Oy Ab, Närpiö, etsii jatkuvasti työntekijöitä varsinkin 

tuotantoon. Avoin hakemus löytyy netistä: https://fi.narko.com/fi/tyohakemus. 

Muu-kohtaan voi kertoa hakevansa kesätyötä.  

 

 Oriola Oy tarjoaa kesäksi töitä farmaseutille mm. Vaasassa. Hakijoilta 

edellytetään farmaseutin tutkintoa. Hakuaika 30.4.2020 mennessä, 

hakemuksia käsitellään jo hakuaikana. Hae paikkaa www.bit.ly/haefarentalle  

 

 OSTP Finland Oy Ab, Pietarsaari, tarvitsee kesätyöntekijöitä tuotantoon, 

kunnossapitoon, logistiikkaan sekä eri hallinnon tehtäviin kesäksi 2020. Ikäraja 

on 16 vuotta. Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi ja kerro, 

miksi juuri sinä olisit sopiva kesätyöntekijä. Lähetä hakemuksesi 16.2.2020 

mennessä oheisesta linkistä. https://www.ostp.biz/vacancy?aID=49  

  

 Osuuskauppa KPO palkkaa kesätyöntekijöitä mm. myyjän, 

liikennemyymälätyöntekijän, kokin, tarjoilijan, ravintolatyöntekijän ja 

autonasentajan kesälomansijaisuuksiin kauppoihin, ravintoloihin, hotelleihin, 

liikennemyymälöihin ja autokauppaan. Haku päättyy 29.02.2020. Lisäksi KPO 

Kokkolan markkinointitiimi hakee sometuottajaa, johon haku päättyy 

16.02.2020 Työpaikkailmoitukset ja hakulomakkeet: www.s-

kanava.fi/web/kpo/tyopaikat  

 

 Osuuskunta Närpiön Vihannes hakee kesäksi pakkaamotyöntekijöitä. 

Henkilöiden, jotka palkataan, tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Hygieniapassi ja 

trukkikortti lasketaan eduksi. Kirjalliset hakemukset ja CV lähetetään 

osoitteeseen: rekry@narpesgronsaker.fi viimeistään 1.3.2020. 

 

 Oy Backman-Trummer Ab (osa KWH Logisticsia), Vikby(Mustasaari), etsii 

kesätyöntekijää huolinnan tehtäviin. Työtehtäviin kuuluvat kansainvälisten 

kuljetusten järjestäminen, tullaukset ja toimeksiantoihin liittyvät dokumentoinnit 

sekä laskutus. Haku päättyy 15.02.2020. Hakeminen: 

www.recright.com/careers/fi/kwhlogistics  

 

 Personalhuset Staffing Group Oy hakee kesätyöntekijöitä Kokkolaan 

siivoustehtäviin sekä Vaasaan kattohuoltoihin. Lisäksi Kristiinankaupunkiin 

etsitään painepesijää. Hae Kristiinankaupunkiin viimeistään 31.03.2020 ja 

Vaasaan ja Kokkolaan viimeistään 31.5.2020 osoitteessa personalhuset.fi  

 

 Pohjolan Pintamestarit Oy, Kokkola, etsii kesätyöntekijöitä kattotöihin 

(rakennus, maalaus, pesu). Haku päättyy 30.03.2020. 

https://rekry.pintamestarit.fi/jobs/  

http://www.ntm.fi/fi/yrityksesta/ura/tyohakemus
https://fi.narko.com/fi/tyohakemus
http://www.bit.ly/haefarentalle
https://www.ostp.biz/vacancy?aID=49
http://www.s-kanava.fi/web/kpo/tyopaikat
http://www.s-kanava.fi/web/kpo/tyopaikat
http://www.recright.com/careers/fi/kwhlogistics
http://www.personalhuset.fi/
https://rekry.pintamestarit.fi/jobs/
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 Professional Cleaning Service PCS Ab Oy, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, etsii 

siivoajia kesäksi 2020. Haku päättyy 10.05.2020 ja hakulomake löytyy 

osoitteesta https://pcs.fi/fi/tyoura/  

 

 Puuharyhmä hakee Kylpylä Tropiclandiaan ja Top Camping Vaasaan 

kesätyöntekijöitä ravintolaan, huoltomiehiksi, uimavalvojiksi ja 

vastaanottovirkailijoiksi. Haku 31.03.2020 mennessä. Lisätietoja osoitteesta 

https://paikat.te-palvelut.fi Lähetä hakemus: 

info.tropiclandia@puuhagroup.com 

 

 Q-Berry Oy Ltd, Pietarsaari, etsii sesonkityöntekijöitä puhdistuslinjalle. 

Tehtävänä on lajitella ja poimia pois huonot marjat. Työssä vaaditaan 

tarkkuutta ja hygieniapassia. Työ alkaa 15.6. ja jatkuu 31.10.2020 saakka. 

Hakemukset osoitteeseen: info@qberry.fi 

 

 Rani Plast Ab Oy hakee kesäksi muovituoteteollisuuteen 50 

prosessityöntekijää Teerijärvelle. Työ on kolmivuorotyötä. Lähetä 

hakemuksesi osoitteeseen jobs@raniplast.com viimeistään 1.3.2020. 

 

 Ravintola Seglis etsii tarjoilijoita. Edellytyksenä suomen ja ruotsin kielitaito, 

anniskelu- ja hygieniapassi. Hae paikkaa joko info@seglis.fi tai 010 320 3779 

 

 Restaurant Strampen hakee kymmentä ravintolatarjoilijaa ja kuutta kokkia 

Vaasaan. Tarjoilijoilta odotetaan kykyä palvella molemmilla kotimaisilla kielillä.  

Hae paikkaa strampen@strampen.com 

 

 Sarastia Rekry Oy, Isokyrö, hakee Isonkyrön kotipalveluun ja Laurilan 

hoivaosastolle lähihoitajia tai alan opiskelijoita eri mittaisiin sijaisuuksiin. Lisä- 

ja yhteystiedot: www.sarastiarekry.fi Hoivaosastolle haku päättyy 14.5.2020 

klo 14.35 ja kotipalveluun haku päättyy 27.5.2020 klo 13.00 ja  osoitteessa 

www.seuturekry.fi  

 

 Scandic Burger & Kotipizza, Uusikaarlepyy, etsii kesätyöntekijöitä 

pikaruokaravintolan asiakaspalveluun ja keittiöön. Sujuva ruotsin kieli sekä 

suomen kielen perusteet. Hakemukset scandicburger@gmail.com 

 

 Securitas etsii vartijoita(kesätyö) Kokkolaan ja Pietarsaareen. Edellytetään 

vartijakorttia ja ajokorttia. Haku päättyy 30.04.2020. Lisätiedot ja haku 

www.securitas.fi > Liity joukkoomme > Kesätyö  

 

 Silikotek Ab, Pietarsaari, hakee kesätyöntekijää myynti- ja varastotyöhön. 

Sinun tulee osata molempia kotimaisia kieliä ja olla avoin sekä positiivinen 

asiakaspalvelija. Käyttämämme ohjelmat ovat helppokäyttöisiä, mutta sinulla 

tulee olla perustuntemus tietoteknisistä laitteista hallussa. Kokemus tai 

koulutus kaupalliselta tai tekniseltä alalta on plussaa. Lähetä vapaamuotoinen 

https://pcs.fi/fi/tyoura/
https://paikat.te-palvelut.fi/
http://www.sarastiarekry.fi/
http://www.seuturekry.fi/
http://www.securitas.fi/
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työhakemus sekä CV sähköpostitse osoitteeseen pia.forsman@silikotek.fi 

viimeistään 28.2.2020 klo 16:00. 

 

 Snellman etsii Pietarsaareen kesäksi 200 elintarviketyöntekijää erilaisiin 

tehtäviin. Hakijan pitää olla syntynyt vuonna 2004 tai aiemmin. Osaan 

työtehtävistä vaaditaan kuitenkin 18 vuoden ikää. Hae 29.2.2020 mennessä 

https://snellman.fi/fi/yritys/tyopaikat/  

 

 SOL Henkilöstöpalvelut Oy, Kokkola, etsii asiakkailleen ravintolatyöntekijöitä 

kesäksi 2020. Haku päättyy 31.03.2020. http://www.solhenkilostopalvelut.fi  

 

 Stora Enso Oyj, Kristiinankaupunki, hakee kesätyöntekijöitä tuotantoon 

koneapulaisen tehtäviin 3-vuorotyöhön sekä kesätyöntekijää toimistoapulaisen 

tehtävään. Haku päättyy 29.02.2020. Lisätiedot ja haku osoitteessa 

www.storaenso.com  

 

 Sundström Ab, Kokkola, Oulu, Pietarsaari, Seinäjoki, Vaasa, hakee 

kesätyöntekijöiksi 25 infra-asentajaa sekä työmaainsinöörejä ja 

taloushallinnon osaajia. Haku päättyy 16.02.2020. Haku www.sundstroms.fi  

 

 Suomen Lähijätski Oy, Kokkola, hakee kaudelle 2020 osa-aikaisia (20-

30h/viikko) JÄTSKIAUTO-myyjiä kausityöntekijäksi Kokkolan toimipisteeseen. 

B -ajokortti ja vähintään vuoden ajokokemus vaaditaan. Ruotsinkielentaito 

katsotaan eduksi tehtävää täytettäessä. Vapaamuotoiset hakemukset 

sähköpostitse pohjoissuomi@jatskiauto.com tai työnhakulomakkeella 

www.jatskiauto.com viimeistään 7.2.2020. 

 

 Suomen Terveysravinto Oy, Kokkola, hakee kesätyöntekijöitä puhelimitse 

tehtävään luonnonkosmetiikan myyntityöhön. Työaika on 6 tuntia arkisin aamu 

tai iltavuorossa. Haku päättyy 12.02.2020. Haku 

www.hohdekosmetiikka.fi/rekrytointi  

 

 Suomen Varainhankintatoimisto Oy, Amnesty, Vaasa, Kokkola, etsii 

feissareita Amnestylle. Lähetä hakemus ja CV osoitteeseen rekry@svht.fi tai 

täytä hakulomake osoitteessa https://rekry.svht.fi/ 09.02.2020 mennessä. 

 

 Sylvi Ravintolat Oy, Mustasaari, hakee kesätyöntekijöitä tarjoilijoiksi ja 

kokeiksi ravintoloihin Arken ja Salteriet. Anniskelupassi (vain tarjoilijat) ja 

Hygieniapassi vaaditaan. Haku päättyy 31.03.2020. Hakemukset osoitteeseen 

kimmo.kauppila@aavakertunkotitila.fi 

 

 Telia Finland Oyj, Kokkola ja Vaasa, tarjoaa (10-38 h/vko) kesätyöpestejä 

ajalla 1.5.-31.8.2020. Työ edellyttää 18 vuoden ikää. Lähetä itsesi näköinen 

CV ja työtehtävään kohdistettu hakemuskirjeesi 09.02.2020 mennessä 

rekrytointijärjestelmän kautta: https://www.telia.fi/telia-yrityksena/ura-

telialla/avoimet-tyopaikat  

https://snellman.fi/fi/yritys/tyopaikat/
http://www.solhenkilostopalvelut.fi/
http://www.storaenso.com/
http://www.sundstroms.fi/
http://www.jatskiauto.com/
http://www.hohdekosmetiikka.fi/rekrytointi
https://rekry.svht.fi/
https://www.telia.fi/telia-yrityksena/ura-telialla/avoimet-tyopaikat
https://www.telia.fi/telia-yrityksena/ura-telialla/avoimet-tyopaikat
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 Toholammin Energia Oy, Toholampi, hakee kesäksi harjoittelijaa 

Toholammin ORC-voimalaitokselle. Tehtäviin kuuluu erilaisia huolto-, korjaus-, 

ja asennustöitä. Haku päättyy 16.02.2020. Lähetä avoin työhakemus ja CV 

osoitteeseen toni@toholamminenergia.fi 

 

 Tokmanni Oyj, Alajärvi, Vaasa, Närpiö, hakee kesätyöntekijöitä eri 

työtehtäviin, kuten asiakaspalveluun, hyllytykseen, kuormanpurkuun, 

siistimiseen jne. Edellytyksenä 18 vuoden ikä. Haku päättyy 17.2.2020. 

Hakeminen www.tokmanni.fi/kesatyo  

 

 Touch Puhdistuspalvelu Oy, Pietarsaari, etsii siivoajia kesätöihin. Työhön 

kuuluu tuotantolinjojen ja koneiden pesu matalapaineella. Hakijan on oltava 

vähintään 18-vuotias. Lähetä hakemus osoitteeseen 

marja.karjalainen@touch.fi viimeistään 17.4.2020. 

 

 Trivsel, Pietarsaari, Kokkola, Uusikaarlepyy, Vaasa, etsii kesätöihin siivoajia. 

https://trivsel.fi/tyopaikat/  

 

 Umicore Finland Oy, Kokkola, hakee 50:tä kesätyöntekijää pääasiassa 

tuotantoon, kunnossapitoon ja laboratorioon. Edellytyksenä 18 vuoden ikä. 

Lisätietoja antaa HR assistentti Anne Kangas puh. 0407229068. Haku päättyy 

16.2.2020. Haku: umirekry.mepco.fi/meprekry  

 

 UPM, Pietarsaari, hakee kesätyöntekijöitä tuotantoon, kunnossapitoon (sähkö- 

ja automaatio, rakennus, kalusto, mekaniikka), tuotannonsuunnitteluun ja -

kehitykseen, myyntiin, viestintään, laboratorioon, varastoon, sahalle ja 

metsäasiakasyksikköön. Haku päättyy 14.2.2020 Kesätyöpaikkailmoitukset ja 

haku: www.upm.fi > Työpaikat > Avoimet työpaikat 

 

 Vaasan keskussairaala tarjoaa hoitoalan kesätyötä sairaanhoitajille, 

lähihoitajille, kätilöille, röntgenhoitajille, fysioterapeuteille ja 

sairaalaharjoittelijoille. Hoitotyö vaatii 18 vuoden ikää ja opintosuorituksia 

alalta.  Lisäksi kesätyöhön haetaan myös sihteereitä, ja tekniseen yksikköön 

mm. kiinteistöhuollon tehtäviin ulko- ja sisätiloissa sekä teknisten järjestelmien 

huoltoon ja kunnossapitoon. Hakuajat päättyvät 30.4.2020 klo 16.00. 

Ilmoitukset ja haku: www.kuntarekry.fi  

 

 Vaasan Saaristopalvelu etsii tarjoilijoita ja kokkeja Jannen Saluunaan 

Vaasaan. Hakemus/lisätiedot maria.nabb@jannensaluuna.com. Haku päättyy 

28.02.2020 

 

 Vaasan seurakuntayhtymä hakee kesätyöntekijöitä hautausmaiden hoito- ja 

kunnossapitotehtäviin (16 vuoden ikäraja), yövalvojiksi rippikoulu- ja 

varhaisnuorisotyöhön (haku päättyy 29.2. klo 16.00) sekä kokin työhön. Kokin 

työhön haku päättyy 28.2. ja muihin 2.3.2020 klo 16:00. Haku: evl.fi/tyopaikat 

> valitse vain työn tyyppi: Kesätyö 

http://www.tokmanni.fi/kesatyo
https://trivsel.fi/tyopaikat/
http://www.umirekry.mepco.fi/meprekry
http://www.upm.fi/
http://www.kuntarekry.fi/
http://www.evl.fi/tyopaikat
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 Vaasan Sähkö Oy hakee sähköalan opiskelijoita kesätyöntekijöiksi 

sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotehtäviin. Haku päättyy 29.2.2020. 

Haku: www.recright.com/careers/fi/vaasan-sahko  

 

 Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Vaasa, hakee kuntotutkimuksista ja 

korjaussuunnittelusta kiinnostuneita insinööriopiskelijoita kesätöihin. Haku 

päättyy 28.02.2020. Lisätiedot ja haku www.vahanen.com/kesätyö  

 

 Walki Oy, Pietarsaari, hakee kesätyöntekijöitä tuotantoon, laboratorioon, 

Supply Chain –tiimiin (tuotannonsuunnittelu, ostossa, asiakaspalvelu) ja 

taloushallintoon. Myös tuotannon esimiestyöhön on tarjolla 

kesälomasijaisuuksia. Haku päättyy 01.03.2020. www.walki.com > About us > 

Careers > Summer jobs > ilmoitukset ja linkki hakemuslomakkeeseen 

 

 VEO Oy, Vaasa, hakee insinööriopiskelijoita kesätöihin. Työt vaihtelevat 

mekaanisesta suunnittelusta ja dokumentaatiosta projekteihin ja tuotantoon 

tehtaalla ja pääkonttorilla Vaasassa. Haku päättyy 31.03.2020. Lisätiedot ja 

haku www.veo.fi/careers/summer-job-2020  

 

 Wärtsilä Oyj, Vaasa, hakee harjoittelijoita lukuisiin erilaisiin työtehtäviin 

tuotekehitykseen, tietohallintoon, tuotantoon, markkinointiin, henkilöstö- ja 

taloushallintoon, myyntiin sekä lakiasiainhoitoon. Hakuaika päättyy 

28.02.2020. Lisätiedot ja haku: www.wartsila.com/summer-power  

 

 Yara Suomi Oy, Kokkola, tarjoaa kesäharjoittelupaikkoja prosessinhoidossa 

(rehufosfaatti- ja kaliumsulfaattituotanto) ja kunnossapitotehtävissä. Tehtävät 

soveltuvat ammattikorkea-, ammattikouluissa tai yliopistoissa alaa 

opiskeleville henkilöille. Haku päättyy 29.02.2020 Haku: 

www.yara.com/careers  

 

 Åminne Kök och Bar (MJP Catering Ab) etsii kesäksi neljää 

ruotsinkielentaitoista ravintolatyöntekijää. Ota yhteyttä 040 705 8890 tai 

info@rentachef.fi 

 

 Öb Pjelax Handelsbod, Pjelax, hakee keittiöapulaista kesätöihin. Työtehtäviin 

kuuluvat mm. lounasvalmistelut, kassatyö, tavaran vastaanotto, tilaukset ja 

siivous. Toivotaan hyvää suomen kielentaitoa. Sopii kokkiopiskelijalle tai 

ruoanlaitosta kiinnostuneelle.  Ota yhteyttä Anders Launoseen, Tel: 

062259148, 0400-761861, info@mypal.fi 

 

Töihin Ahvenanmaalle tai ulkomaille: 
 

 Sommarjobba på Åland  
Gillar du hav, människor, vattensport och nöjesliv är Åland den rätta 
sommarplatsen för dig. Vintertid bor här 29 000 ålänningar - sommartid runt 
200 000. Besökare kommer från nästan hela världen, men de allra flesta från 
Finland och Sverige. Under sommaren behöver vi därför en rejäl 

http://www.recright.com/careers/fi/vaasan-sahko
http://www.vahanen.com/kesätyö
http://www.walki.com/
http://www.veo.fi/careers/summer-job-2020
http://www.wartsila.com/summer-power
http://www.yara.com/careers
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personalförstärkning speciellt på restauranger, barer, hotell, stugbyar och 
campingar. Efterfrågan är speciellt stor på kockar men också servitörer och 
annan servicepersonal. Många jobb lediganslås redan i januari/februari och 
sedan tillkommer det fler under hela våren. Du hittar sommarjobben 
www.ams.ax  

 

 Kesätöitä Euroopassa 
EURES-palvelun kautta voi hakea kesätöihin ulkomaille esimerkiksi 
huvipuistoihin tai matkailu- ja ravintola-alan tehtäviin. Paikat tulevat hakuun 
TE-palvelujen sivuille paikat.te-palvelut.fi/ ja löytyvät yhdistelmällä 
Sanahaku=ulkomaat ja Työn kesto=Kesätyö. 

 

 

Linkkejä kesätyönhakua koskeville sivuille: 
 
www.te-palvelut.fi  
 
Pohjanmaan TE-palvelut on somessa – seuraamalla meitä pysyt ajan tasalla 
työnhakuasioissa! 
www.facebook.com/pohjanmaantepalvelut/ 
www.instagram.com/tepalvelutpoh/  
twitter.com/TEpalvelutPOH  
 
www.ostro.chamber.fi/kauppakamari/palkkaanuori/ Pohjanmaan kauppakamarin 
#palkkaanuori-kampanja haastaa kaikki Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset 
kesätyöllistämään nuoria.  
 
www.kesaduuni.org/ Vastuullinen kesäduuni 2020 -sivustolta löydät 
kesätyöpaikkoja ja paljon vinkkejä kesätyönhakuun. 
 
www.nordjobb.org Nordjobb välittää kesätyöpaikkoja, asuntoja sekä kulttuuri- ja 
vapaa-ajanohjelmaa nuorille, jotka ovat 18-30-vuotiaita.  
 
ec.europa.eu/eures/  EU:n komission koordinoima ETA-maiden yhteinen 
työnvälityspalvelu EURES. 
 
www.maailmalle.net Opetushallituksen sivusto, josta löydät puolueetonta ja 
kattavaa tietoa opiskelusta, työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdosta 
ulkomailla. 
 

Kun menet kesäduuniin, huolehdi näistä: 
 

 työsopimus  
 verokortti  
 palkkatodistus  
 työtodistus  
 lomakorvaus  

 
Lue lisää: 
www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija 

http://www.ams.ax/
https://paikat.te-palvelut.fi/
http://www.te-palvelut.fi/
http://www.facebook.com/pohjanmaantepalvelut/
http://www.instagram.com/tepalvelutpoh/
https://twitter.com/TEpalvelutPOH
http://www.ostro.chamber.fi/kauppakamari/palkkaanuori/
http://www.kesaduuni.org/
http://www.nordjobb.org/
https://ec.europa.eu/eures/
http://www.maailmalle.net/
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

