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Hyvää työtä – työelämäopas nuorille
Hyvää työtä on korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavan laatima
työelämäopas, joka sisältää vinkkejä oman ammatinvalinnan ja työnhaun tueksi. Oppaaseen on kerätty hyödyllistä tietoa ensimmäisiä
työsuhteitaan solmiville nuorille, jotka vielä opettelevat työelämän
pelisääntöjä tai pohtivat omaa ammatti-identiteettiään.
Työelämäopas koostuu neljästä osiosta. Ensimmäinen osio käsittelee
itsetuntemuksen merkitystä työnhaussa ja koulutuksessa. Toisessa
osiossa käydään läpi erilaisia tapoja hakea työtä. Kolmanteen osioon
on koottu tärkeää tietoa työelämän toimintatavoista. Neljäs osio antaa
ohjeita mahdollisten työelämän ongelmatilanteiden varalle.
Nuorten työelämäopasta tekemässä on ollut joukko nuoria akavalaisia, jotka tietävät omasta kokemuksesta, millaisten kysymysten äärelle
tämän päivän nuori joutuu astuessaan työelämään. Toivottavasti he
voivat työelämäoppaan avulla auttaa sinua löytämään oman polkusi.
Lisää työelämätietoa on osoitteessa:
www.akava.fi/tyoelamatietoa
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1. Sinä ja valinnat
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Sinä ja valinnat

Mikä ammatti minulle sopii ja miten osaan valita oikein?
Nuoruus on kokeilujen ja kokemusten aikaa. On hienoa, jos tiedät
jo, mitä haluat tehdä isona. Monet nuoret kuitenkin vasta hakevat
suuntaa ja etsivät itseään. Kun kokeilet ennakkoluulottomasti uusia
asioita ja hankit erilaisia kokemuksia, kehityt, opit tuntemaan itseäsi ja
saat rohkeutta.
Jos et vielä tiedä, mikä sinusta tulee isona, kartoita ammatinvalinnan
avuksi vahvuutesi, osaamisesi, kiinnostuksesi ja kehitysalueesi.
Missä olet hyvä? Mistä olet saanut kehuja? Mieti, missä olet ikätovereitasi parempi. Kysele tutuiltasi heidän mielipiteitään. He voivat arvostaa sinussa jotakin, mitä et itse huomaa. Pyydä heitä mainitsemaan
kolme asiaa, joissa olet heidän mielestään hyvä. Kirjoita muistiin myös
asioita, joita arvostat itsessäsi.
Tee luettelo siitä, mitä taitoja sinulle on kertynyt. Voit hyödyntää sitä
työhakemuksessa ja ansioluettelossa. Millaisia taitoja olet oppinut
koulussa harrastustesi parissa? Oletko oppinut kantamaan vastuuta?
Osaatko kannustaa muita tai hallita aikatauluja ja olla säntillinen?
Onko sinulla elämänkokemusta, jonka voisi nähdä osaamisena?
Oletko esimerkiksi huolehtinut perheenjäsenestä sairauden vuoksi tai
asunut ulkomailla?
Kirjoita ylös kaikki asiat, jotka ovat sinulle mieluisia. Sarjakuvien
piirtämisestä koiran kanssa leikkimiseen, mopolla ajelusta tanssimiseen. Syvä kiinnostus tai innostus voi tehdä työstä unelma-ammatin,
kutsumuksen ja ohjata mieleiseen työskentely-ympäristöön ja toimia
voi-mavarana työnantajallekin.
Kerää näistä uusi lista, johon kirjoitat tärkeimmät 5–6 asiaa, joita toivot
voivasi tehdä enemmän. Voiko jostakin asiasta yksinään tai eri asioita
yhdistelemällä rakentua ammatti? Mieti, toistuuko listalla toisten
auttaminen vai luovuus? Liittyykö moni asia uuden rakentamiseen tai
ongelmien ratkaisuun? Entä

Tietoja ammatinvalinnan tueksi

Kun olet kartoittanut omia vahvuuksia ja kiinnostuksia, ota selvää eri
ammateista. Ammatteja koskevia tietoja on saatavilla verkossa, joten
voit tutustua niihin rauhassa itseksesi. Esimerkiksi seuraavat verkkopalvelut auttavat sinut alkuun:
•• ammattiesittelyt, kuten www.akavalaisetammatit.fi
•• ammatinvalintatestit
•• henkilöiden ammattiesittelyt
•• yritysten verkkosivut
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Onko
sinulla heikkoja
alueita,
joiden kehittäminen
auttaa
saavuttamaan
tavoitteesi?
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Hyvä koulussa, hyvä työelämässä?

Koulun arvosanat eivät kerro paljoakaan soveltumisesta jollekin alalle.
Huonot arvosanat voivat hankaloittaa joihinkin koulutusohjelmiin pyrkimistä, mutta kyllä hätä keinot keksii. Koulumaailmassa arvostetaan
tiettyjä kykyjä, kuten loogista ajattelua, päättelyä ja muistia. Kouluarvostelu perustuu näihin. Kun siirryt työelämään, ryhmätyöskentely- ja
vuorovaikutustaidot ovat tärkeämpiä. Tärkeämpää kuin arvosanat on
miettiä, millaisten asioiden tekemisestä pidät. Kun mietit omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi, mieti arvosanoja laajemmin.

Ammatti sukupuolen mukaan?

Kun mietit omia vaihtoehtojasi, kyseenalaista sukupuoleen liitetyt
ennakko-oletukset. Sukupuoli ei estä tai pätevöitä hakeutumaan
armeijaan, palomieheksi, insinööriksi, psykologiksi, lakimieheksi, sairaanhoitajaksi tai sosiaalityöntekijäksi. Osaaminen ja taitavuus syntyy
kouluttautumalla ja tekemällä.
Kun tunnet itsesi ja luotat itseesi, et anna muiden ohjata valintojasi.
Haasta omaa ajatteluasi esimerkiksi osoitteessa www.normitnurin.fi

Ammattikorkeakoulu vai yliopisto?

Jos tähtäät korkeakouluun, vaihtoehtoinasi on ammattikorkeakoulu
ja yliopisto. Pääerot niiden välillä ovat teoreettisuus ja itseohjautuvuus. Yliopisto-opinnot vaativat itsenäistä opiskeluotetta. Yliopistossa
rakennat itse oman osaamispakettisi pääaineesta ja eri sivuaineista
(esimerkiksi sosiologia + viestintä + tietotekniikka + sukupuolentutkimus).
Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteydet ovat monesti vahvemmat.
Työelämän tarpeet ovat opintojen lähtökohtana. Opintoihin sisältyy
myös enemmän ryhmä- ja seminaaritöitä, mutta tämä vaihtelee eri
oppiaineiden välillä.
Sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistotutkinnot ovat arvostettuja
työelämässä. Valitsetpa kumman tahansa, voit täydentää osaamistasi
lisäopinnoilla. Mieti, millaiset työt sinua kiinnostavat ja ota selvää,
mikä koulutus tarjoaa tehtäviin vahvan pohjan.

Monta polkua unelma-ammattiin

Huomaa, että toiveammattiin saattaa päästä montaa eri reittiä. Esimerkiksi markkinointi- tai henkilöstöpäälliköksi voi päästä usealla eri
yliopistotutkinnolla tai AMK-tutkinnolla. Pohdi, sopiiko sinulle tutkinto,
joka mahdollistaa monia eri työtehtäviä vai oletko kiinnostunut ammatista, johon vaaditaan tietty tutkinto, esimerkiksi lääkäri, psykologi
tai luokanopettaja. Korkeakoulutarjonnassa on molempia palvelevia
tutkintoja. Mikään tutkinto ei ole sinänsä oikea, mutta osa niistä on
varmasti sinulle sopivampia.
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Suunnanmuutoksia tulee väistämättä, sillä ne kuuluvat elämään. Joillakin ne ovat radikaaleja elämänmuutoksia, toisilla lähinnä hienosäätöä. Usein käy niin, että jossain vaiheessa hukkaan heitetyiltä opeilta
tuntuvat tiedot ovat hyödyksi myöhemmin.

Korkeakouluun haetaan yhteishaussa

Haun vaikein vaihe on valita, mihin koulutukseen hakeutua. Mieti
vaihtoehtoja ajoissa, reilusti ennen hakuajan alkua. Kun haku on
ajankohtainen, täytä yhteishakulomake. Sen täyttäminen vie aikaa,
joten älä jätä asiaa viime tinkaan. Haun jälkeen on aika valmistautua
pääsy- eli valintakokeisiin. Valintakokeet järjestetään yleensä touko- ja
kesäkuussa.

Lisätietoa
hakemisesta
ja eri
koulutuksista
saat osoitteesta:
www.
koulutusnetti.fi

Jos jokin hakemisessa ihmetyttää sinua, tiedustele asiaa opinto-ohjaajaltasi tai korkeakoulun hakijapalveluista tai opintotoimistosta. Käy
kiinnostavien korkeakoulujen sivuilla hakemassa lisätietoa koulutusten
sisällöistä. Voit käydä paikan päälläkin tutustumassa koulutustarjontaan ja opiskelijapalveluihin.

9

10

2. Työnhaku
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Työnhaku

Kun haet työpaikkaa, tavoitteesi on vakuuttaa työnantaja siitä, että
olet hyvä tyyppi hoitamaan tehtävää. Voit tehdä sen osaamisellasi ja
persoonallasi.

Hahmottele millainen ura olisi kiinnostava

Unohda hetkeksi rajoitteet äläkä huolehdi siitä, että työ olisi pakko
löytää mahdollisimman pian. Maistele mahdollisuuksia, haaveile ja
keksi luovia, uusia tapoja työllistää itsesi. Vaikka urakäsite ehkä tuntuu
kaukaiselta, työpolun hahmotteleminen on tärkeää, koska se auttaa
kohdentamaan työnhakuasi. Suunnittelu auttaa työnsaannissa, niinosaat kertoa työnantajille, mihin tähtäät ja miksi.

Kerää Kiinnostavat duunit -kansio

Kerää työpaikkailmoituksia ja tietoja kiinnostavista yrityksistä tai toimialoista. Tee tätä vaikka koulumatkoilla lukiessasi sanomalehteä tai
surffatessasi älypuhelimellasi. Kun kokoat tiedot yhteen paikkaan, löydät ne helposti uudelleen. Duunimahdollisuuksien kansio toimii sekä
tietopankkina ja inspiraationa kun mietit, millainen työ sinulle sopisi.

Haastattele esikuvaa

Tiedätkö jonkun, jolla on hyvä duuni ja joka on esikuvasi ura-asioissa?
Koeta ottaa yhteyttä häneen. Esittele itsesi, kerro olevasi kiinnostunut
hänen työstään ja kysy, olisiko hänellä aikaa jutella kanssasi. Saatat
yllättyä, kuinka mielellään ihmiset puhuvat omasta työstään. Ehkä
pääset vierailemaan hänen työpaikallaan. Tässä muutama kysymys,
jolla pääset alkuun jutustelussa:
••
••
••
••
••

Millaisista työtehtävistä päiväsi koostuvat?
Mikä on innostavinta työssäsi? Entä hankalinta?
Miten päädyit tekemään tätä hommaa?
Miten ja missä vaiheessa tiesit, mille alalle sovit?
Millaisia ominaisuuksia työ vaatii tekijältä?

Koulusi opinto-ohjaajalla on tietämystä eri ammateista ja koulutuspoluista. Hän voi ehdottaa kiinnostustesi pohjalta ammatteja, joita et
tiennyt olevankaan. Tiedät kuitenkin itse parhaiten mistä pidät ja teet
valinnan itse.
Myös työvoimatoimistot auttavat nuoria kartoittamaan omia ammatillisia mahdollisuuksia. Voit tarkistaa lähimmän toimipisteen sijainnin
TE-toimistojen sivustolta osoitteessa www.te-palvelut.fi. Sinua palvelee lisäksi Työlinja-neuvontapuhelin (puh. 0295 020 700).

Työpaikkailmoitukset

Tietoja avoimista työpaikoista on esimerkiksi seuraavilla sivustoilla.
Voit voi selata tietoja aloittain tai työsuhteen laadun perusteella.Jos
etsit kesätöitä, käytä kesätyötä asiasanana.
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Voit
vakuuttaa
työnantajan
osaamisellasi
ja
persoonallasi.

••
••
••
••
••

www.te-palvelut.fi
www.kuntarekry.fi
www.valtiolle.fi
www.uranus.fi (sivuilta löytyy hyvät työnhakuvinkit)
www.kesatyo.fi

Muita työpaikkailmoitusten lähteitä

•• Sanomalehdet, etenkin paikallinen päivälehti
•• Yritysten sivustot ja Facebook-, LinkedIn-sivut ja Twitter-kanavat
sekä muut some-kanavat
•• Omat verkostosi.

Voit kääntää
tylsät
sukujuhlat
eduksesi
kertomalla, että
haet töitä.

Muista, että piilotyöpaikkoja on

Valtaosaa työpaikoista ei laiteta julkiseen hakuun. Älä tyydy työpaikkailmoitusten katselemiseen, vaan ota sinua kiinnostaviin työnantajiin
yhteyttä. Työnantaja tarkastelee usein ennen rekrytointiprosessia,
tietääkö hän entuudestaan ketään tehtävään sopivaa. Pyri olemaan
henkilö, joka tulee mieleen lähettämällä avoin hakemus yrityksiin.
Piilotyöpaikkoihin voi päästä käsiksi omien verkostojen avulla.

”Hei, mä etsin töitä!”

Tieto piilotyöpaikoista kulkee ihmisten kautta. Kerro hakevasi töitä
ja millaisia hommia etsit. Saatat yllättyä, kuka pystyy auttamaan
työnsaannissa. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, jos ihmiset eivät
tiedä sinun hakevan töitä. Ystävät, sukulaiset ja ystävien vanhemmat
ovat hyviä tiedonlähteitä. Monilla ikätovereillasikin on työkokemusta.
Kysele heiltä, mitä kautta he ovat löytäneet töitä. Ehkäpä jotkut tylsät
sukujuhlat voit kääntää eduksesi kertomalla työnhaustasi.
Verkossa on vinkkejä osaamisen esittelyyn. Hyödynnä nuorille suunnatuttuja palveluja työnhaussa. Esimerkiksi TE-toimistojen sivustolla
(www.te-palvelut.fi on oma osio nuoria varten.

Työnhakua voi oppia

Työnhakuprosessissa onnistuminen vaatii itsetuntemusta ja -luottamusta, työtä ja onnea. Jos töitä ei löydy nopeasti, älä lannistu.
Mieti, mitä voit tehdä edesauttaaksesi työnsaantia tulevaisuudessa.
Vapaaehtoistyö, oma projekti, vaikkapa blogi tai jonkin tapahtuman
järjestäminen antavat mielekästä kokemusta ja opettavat arvokkaita
työelämässä tarvittavia taitoja. Ne ovat hyvää näyttöä siitä, mitä osaat.

Työnhaun tärkeät paperit

Työnhaun tärkeät paperit ovat hakemus ja ansioluettelo eli cv. Niiden
perusteella kutsutaan työhaastatteluun. Tarkoitus on ennen kaikkea
herättää työantajan kiinnostus. Sekä hakukirjeen että ansioluettelon
tulee olla selkeä ja huolellisesti laadittu.
Hakemus on yhden sivun ”markkinointikirje”, jossa esittäydyt ja myyt
työnantajalle osaamistasi. Ansioluettelossa annetaan yksityiskohtai-
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semmat tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja taidoista.
Muokkaa hakemus aina sitä paikkaa varten, jota olet hakemassa.
CV:tä ei ole välttämätöntä muokata, mutta se on silti suositeltavaa.
Samat taidot eivät ole merkityksellisiä kaikissa hauissa – etenkin jos
haet työpaikkoja, joissa työtehtävät poikkeavat toisistaan olennaisesti.

Työhakemus

Työhakemus on vastaus työpaikkailmoitukseen. Siinä kerrot, miksi
sinut kannattaisi palkata kyseisiin työtehtäviin. Hakemuksen tulee
olla osoitettu jollekin, henkilö käy yleensä ilmi työpaikkailmoituksesta.
Kysy tarvittaessa asiaa yrityksestä.
Hakemuskirje ei saa olla yli sivun pituinen. Jäsennä työhakemus
kappaleittain:
1. kerro kuka olet ja mitä teet nyt
2. mitä osaat
3. miksi he tarvitsevat sinua
4. millainen olet ihmisenä

Käytä adjektiivien sijaan esimerkkejä

Vältä adjektiivilitanioita: ”Olen dynaaminen, sosiaalinen, iloinen, vastuuntuntoinen”. Sen sijaan käytä esimerkkejä: ”Olen todella vastuuntuntoinen, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että hoidan säännöllisesti
tuttavaperheen pieniä lapsia.” ”Olen tiimipelaaja, siksi kaikki harrastukseni ovat joukkuelajeja.” ”Olen hyvä joukkueen johtaja. Olen toiminut
futisjoukkueemme kapteenina pari vuotta.”

Avoin hakemus

Avoimella hakemuksella ei haeta tiettyä paikkaa, vaan sen tarkoitus
on tiedustella, olisiko töitä tarjolla yrityksessä nyt tai myöhemmin.
Kuvaile, millaisiin työtehtäviin sopisit ja millaisia taitoja sinulla olisi
antaa yrityksen käyttöön. Muuten avoimen hakemuksen tekemiseen
pätevät samat yleissäännöt kuin työhakemuksen tekoon. Liitä mukaan
aina CV.

CV eli ansioluettelo

Varaa ansioluettelon tekoon muutama päivä aikaa, tulosta se ja tarkista oikeinkirjoitus. Anna se luettavaksi muillekin, jotta saat palautetta.
Hyvä ansioluettelo kertoo ainakin seuraavat tiedot
•• Henkilö- ja yhteystiedot
•• Koulutustiedot
•• Työkokemus (työpaikat työtehtävineen)
•• Kielitaito ja kansainvälinen kokemus
•• It-taidot
•• Harrastukset, järjestötoiminta, luottamustoimet
•• Muuta?
•• Suosittelijat
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Hakemus on
yhden sivun
markkinointikirje.

Koulutus- ja työtiedot esitetään käänteisessä aikajärjestyksessä, viimeisin tutkinto tai työpaikka mainitaan siis ensin. Mainitse vähintään
kaksi suosittelijaa. Yleensä suosittelijoina on entisiä esimiehiä, mutta
myös oma opettaja tai valmentaja voi olla suosittelijana, jos työkokemusta ei vielä ole.
Löydät CV-malleja verkosta helposti Google-haulla hakusanoilla cv +
malli. Voit lisätä hakusanoihin ’nuoren työntekijän’, niin löydät sinulle
sopivampia esimerkkejä.

Haastattelija
muodostaa
sinusta ensivaikutelman
muutamassa
sekunnissa.

Lähetä hakemuskirje ja CV työnantajalle pdf-muodossa. Se varmistaa
dokumentin asettelujen pysyvän muuttumattomina.

Sähköiset hakulomakkeet

Sähköiset hakulomakkeet ovat yleisiä. Niissä voit hyödyntää oman
CV:n tai työhakemuksen tekstiä. Tärkein asia sähköisissä hakulomakkeissa on se, että kaikki kohdat on täytettävä. Varaa kaikki tiedot
käsille, sillä joissakin järjestelmissä hakemuksen lähettämiseen on
käytettävissä rajallinen aika eikä hakemukseen aina voi palata.

Haastattelu

Jos saat kutsun haastatteluun, olet hakuprosessin loppusuoralla.
Haastattelijana voi toimia yksi tai useampi työnantajan edustaja ja
työnantaja tekee päätöksen haastattelun pohjalta. Valmistaudu parhaasi mukaan, varaa aikaa paikan löytämiseen ja ole ajoissa paikalla.
Ota työtodistukset ja koulutodistukset mukaan haastatteluun.

Pukeutuminen työhaastetteluun

Haastattelija muodostaa sinusta ensivaikutelman muutamassa
sekunnissa – siksi koko olemuksesi on tärkeä. Puhtaat vaatteet, siistit
hiukset ja huoliteltu olemus. Persoonallinen lisä asussa ei välttämättä
ole haitaksi. Muista kuitenkin, että haluat haastattelijan keskittyvän
sinuun eikä asuusi, joten jätä räväkät asut vaatekaappiin.
Vaikka työhaastattelu jännittäisi sinua, kättele reippaasti ja katso
haastattelijaa silmiin – se antaa sinusta avoimen ja luotettavan kuvan.
Haastattelussa on pitkälti kyse siitä, pidetäänkö sinua sopivana tyyppinä työyhteisöön. Monesti tätä pidetään tärkeämpäinä kuin osaamista, kunhan työhön vaadittavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät.
Haastattelussa kysytään usein seuraavia kysymyksiä:
•• Kerro meille itsestäsi.
•• Miksi hait juuri tätä paikkaa?
•• Mitä tiedät yrityksestämme tai siitä mitä me teemme?
•• Miksi meidän tulisi palkata juuri sinut?
•• Mitä haluat kysyä meiltä?
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Epäasiallisiin kysymyksiin ei tarvitse vastata

Kysymykset lasten hankkimisesta, seksuaalisesta suuntautumisesta,
uskonnosta ja poliittisesta kannasta ovat asiattomia ja lainvastaisia. Sinun ei tarvitse vastata niihin. Mieti etukäteen miten vastaat, jos sinulta
kysytään jotakin asiatonta.

Kysy myös itse

Haastattelu on tilaisuutesi tutustua työtehtäviin, työnantajan toiveisiin
ja yrityksen toimintatapoihin. Valmistele haastatteluun muutama oma
kysymys. Se osoittaa kiinnostuksesi työpaikkaan ja viestii, että olet
miettinyt työtehtävää. Kysymyksiä voivat olla: ”Mitä teille tarkoittaa
tässä työssä onnistuminen?” tai ”Mikä on teidän mielestänne olennaisinta työssä?”. Lopussa tiedustele, milloin päätös tehdään ja mihin
mennessä siitä ilmoitetaan.

Älä anna periksi

Jos ensimmäinen haastattelu ei tärppää, älä lannistu. Harjoitus tekee
mestarin haastatteluissa, kuten monessa muussakin asiassa. Ensi kerralla osaat kertoa itsestäsi ja taidoistasi sujuvammin. Sinulle sopivampi työpaikka voi olla nurkan takana.
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Jos
ensimmäinen
haastattelu
ei tärppää,
älä
lannistu.
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3. Ensimmäinen
työpaikka
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Miten toimin kun olen saanut työpaikan?
Onneksi olkoon, jos työnhakusi onnistui ja sait töitä. Kun olet vastaanottanut työpaikan, on oman etusi mukaista huolehtia parista perusjutusta.

Muistilista työt aloittavalle

•• Tee kirjallinen sopimus.
•• Vie työnantajalle verokorttisi.
•• Tarkista alan palkkaus työehtosopimuksesta. Huolehdi, että saat
sinulle kuuluvat lisät.
•• Selvitä irtisanomisaikasi ja onko sinulla koeaikaa
•• Jos olet alaikäinen, huomaa työskentelyäsi koskevat erikoissäännökset.

Alaikäisenä työskentely

Alaikäisenä voi ja kannattaakin tehdä töitä. Kesätyöt ovat hieno tapa
kerätä työkokemusta, tutustua uusiin ihmisiin ja ansaita rahaa. Aina
ei tule arvostaneeksi sitä kuinka paljon kaupan kassalla tai rakennustyömaalla oppii, mutta hyvin tehty työ kertoo paljon työnantajalle. Se
kertoo luotettavuudestasi ja siitä, että sinulla on kokemusta vastuun
kantamisesta ja työelämän käytännöistä. Älä aliarvioi työkokemusta,
vaikka työ ei olisikaan niin hehkeää.
Eri ikäryhmille on omat sääntönsä työnteosta. Oppivelvollisuuden
suorittanut 15-vuotias saa itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksen. Alaikäisenä työskentelyä koskee tiukemmat säännöt kuin täysikäisiä. Katso tarkemmat tiedot verkkosivuiltamme.

Erilaiset työsuhteet
Työsuhde syntyy, kun työntekijä aloittaa työsopimuksen mukaisen
työn tekemisen. Vasta tällöin sovelletaan kaikkia työlainsäädäntöön
kuuluvia lakeja. Työsopimuksen solmimisesta alkaen on noudatettava
irtisanomisaikoja. Työsuhde voi syntyä, vaikka työtä tehdään kotona
omalla tietokoneella.

Työsuhteen tunnusmerkit
••
••
••
••
••

työn tekeminen
työnantajan lukuun
vastiketta vastaan
työnantajan johdon ja valvonnan alaisena
työsopimuksen perusteella

Vakituinen vs. määräaikainen työsuhde

Vakituinen työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Se on
yleisin työsuhteen muoto. Työpäivän pituus on yleensä 7,5 tai 8 tuntia
ja työviikko 37,5 tai 40 tuntia.
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Työsuhde voidaan sopia määräaikaiseksi, perustellusta syystä. Perusteltuja syitä ovat sijaisuus, kiire- tai sesonkityöntekijänä toimiminen,
työn luonne tai muu näihin rinnastettava syy. Jos työsopimus on
määräaikainen, sinua ei voida irtisanoa ennen määräajan loppumista.
Et voi vaihtaa työpaikkaa ennen kuin määräaika umpeutuu, ellet sovi
asiasta työnantajan kanssa. Määräaikaisia työntekijöitä on kohdeltava
tasavertaisesti vakituisten työntekijöiden kanssa, tämä koskee myös
työehtoja. Jos muut työntekijät tekevät lyhennettyä työpäivää kesäisin, sama koskee määräaikaista työntekijääkin.

Vuokratyösuhde

Voit tarjota osaamistasi vuokratyöyrityksen kautta. Vuokratyöntekijänä
olet työsuhteessa vuokrausyritykseen, mutta työskentelet käyttäjäyrityksessä sen johdon ja valvonnan alaisena. Työehtosi määräytyvät
vuokrayrityksen työehtosopimuksen mukaan, jos sellaista ei ole, niin
käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen mukaan. Vuokratyöntekijän
palkan ja eläketurvan maksaa vuokrausyritys.

Osa-aikatyö

Työtä voi tehdä myös osa-aikaisena, esimerkiksi opintojen ohessa.
Yleensä se tarkoittaa alle 30 työtuntia viikossa. Osa-aikaisena saat
palkkaa tekemiesi työtuntien mukaan. Samoin muut etuudet, esimerkiksi vuosiloma, karttuvat työajan ja palkan mukaan. Muilta osin
osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa huonompia työehtoja
kuin kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Työtä voi
tehdä myös
osa-aikaisena,
esimerkiksi
opintojen
ohessa.

Tee kirjallinen työsopimus
Työsopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisena, sillä se vähentää väärinkäsitysten mahdollisuutta ja toimii todisteena ongelmatilanteissa.
Tämä suojelee työnantajaa ja -tekijää.
Työsopimuksessa on oltava ainakin:
•• työnantajan ja työntekijän tiedot
•• vakituinen vai määräaikainen työsuhde
•• työn alkamispäivämäärä (määräaikaiset työsuhteet: myös päättymispäivämäärä ja peruste)
•• työtehtävät
•• viikoittainen tai päivittäinen työaika
•• palkan suuruus ja sen maksupäivä
•• mahdolliset lisäedut, kuten lounasetu tai puhelinetu
•• työehtosopimus, jota sovelletaan
•• päiväys sekä työntekijän ja työnantajan edustajan allekirjoitukset
Kun saat työsopimuksen, lue se huolellisesti, kysy epäselvyyksistä
tai korjaa mahdolliset virheet. Tämän jälkeen allekirjoita sopimuksen
kaksi kappaletta ja huolehdi, että sinulle jää yksi sopimuskappale.
Työnantaja pitää toisen kappaleen.
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Töihin tullessa
Uuden työntekijän perehdyttäminen on työnantajan velvollisuus.
Työnantajan vastuulla on, että tiedät, miten käytännön asiat toimivat
työpaikalla. Kysy myös itse – hölmöjä kysymyksiä ei ole.
Uutena työntekijänä sinun ei oleteta osaavan kaikkea, mutta sinullakin on velvollisuuksia työyhteisön jäsenenä. Työnantajalla on oikeus
johtaa töitä. Hän saa määrätä työn laajuudesta, laadusta ja paikasta
– työsopimuksessa sovittujen ehtojen sisällä.
Sinun velvollisuuksiisi kuuluu:
1. Tule ajoissa töihin.
2. Tee annetut tehtävät parhaasi mukaan.
3. Älä tee lupauksia, joita et voi pitää. Pidä lupaamasi asiat.
4. Kysy, jos olet epävarma.
5. Jos myöhästyt tai sairastut, ilmoita asiasta heti
esimiehellesi.
6. Ole huomaavainen ja kohtelias kanssatyöntekijä.

Tee työtä turvallisesti

Nuorilla on tavallista isompi riski joutua työtapaturmaan. Työnantajalla
on velvollisuus opastaa turvallisten työtapojen pariin ja hänen tulee
antaa sinulle asianmukaiset suoja- tai turva-varusteet. Sinun velvollisuutesi on käyttää niitä.Jos et ole varma, miten jokin asia tehdään,
varmista ennen kuin menet tekemään itsenäisesti jotakin. Oma-aloitteisuus on hyvä juttu, mutta vasta, kun hommat ovat hanskassa.

Työtapaturmat

Jos joudut työtapaturmaan, ota ensisijaisesti yhteys omaan esimieheesi. Hän ohjeistaa sinut työterveyshuoltoon. Jos et tiedä, onko
sinua kohdeltu tilanteessa oikein, voit jutella oman työsuojeluvaltuutetun kanssa. Voit myös käydä työsuojeluhallinnon sivustolla, soittaa
heille tai ottaa yhteyttä liittoon.

Tasapuolinen kohtelu

Olet oikeutettu tasapuoliseen kohteluun työpaikalla nuoresta iästäsi
huolimatta. Jos kohtaat syrjintää tai häirintää työpaikalla, kerro siitä
heti jollekin, vaikka asia tuntuisi sillä hetkellä pieneltä. Tilanteen pitkittyessä asioiden korjaaminen voi hankaloitua. Häirintä, kiusanteko tai
syrjintä ei ole koskaan oikeutettua.

Entä jos sairastun?

Työnantajalle on ilmoitettava sairastumisesta mahdollisimman pian.
Sairastumisesta on myös esitettävä luotettava todistus, yleensä
lääkärintodistus. Työpaikoilla ja työehtosopimuksissa on usein sovittu
erikseen, montako päivää poissa saa olla ilman lääkärintodistusta eli
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Sinullakin on
velvollisuuksia
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jäsenenä.

ns. omalla ilmoituksella. Joillakin aloilla lääkärintodistus on hankittava
heti ensimmäisenä päivänä. Varmista poissaoloja koskevat käytännöt esimieheltäsi. Perussääntöihin kuuluu, ettei puolikuntoisena tulla
töihin tartuttamaan sairauksia työkavereihin.

Mitä palkalleni käy, kun olen sairaana?

Palkka on
vastine tehdystä
työstä.

Työntekijällä on oikeus palkkaan sairauslomalta. Työnantajan on maksettava palkkaa vähintään kymmeneltä arkipäivältä sisältäen sairastumispäivän. Täyden palkan saat työskenneltyäsi kuukauden. Jos olet
ollut töissä alle kuukauden, sairausajan palkka on puolet tavallisesta.
Työehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistä maksujaksoista. Jos
työkyvyttömyytesi jatkuu yli maksujakson, sen jälkeen saat palkan
sijasta päivärahaa Kansaneläkelaitokselta.

Työterveyshuolto ja työhöntulotarkastus

Työterveyshuollon tarkoitus on edistää työntekijöiden turvallisuutta,
työkykyä ja terveyttä. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto koskee
kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta. Siihen voi kuulua työhöntulotarkastus. Työterveyshuolto kattaa usein myös osittain sairaudenhoidon. Se voidaan järjestää omalla työterveysasemalla tai palvelut
voidaan ostaa yksityiseltä tai kunnalliselta palvelun tuottajalta.

Palkka

Palkka on vastine tehdystä työstä. Palkka määräytyy työn vaatimusten ja henkilön työsuorituksen perusteella. Suomen lainsäädäntö ei
määrittele minimipalkkaa, ainoastaan oikeuden ”kohtuulliseen korvaukseen”. Palkan vähimmäismäärä määritellään alan työehtosopimuksesta. Jos tällaista ei ole, alan yleisen palkan voi tarkistaa esimerkiksi
ammattiliitoilta, joilla on asiantuntemusta aiheesta.

Työehtosopimus (tuttavallisemmin TES)

Työehtosopimuksesta selviää eri alojen vähimmäispalkat. Lisäksi
työehtosopimuksissa on eri alojen lisät. Jos teet töitä vaikkapa McDonaldsissa, voit TES:istä tarkistaa millaisia ilta- tai sunnuntailisiä sinulle
kuuluu. Työehtosopimukset ovat alakohtaisia. Isoimmissa yrityksissä
voi olla käytössä ns. talokohtainen työehtosopimus eli työehtosopimus, jota sovelletaan vain yrityksen työntekijöihin.

Mikä on oma TES:ini ja miten löydän sen?

Yksinkertaisinta on kysyä työnantajaltasi, mitä TES:iä alalla käytetään.
Tiedon pitäisi olla mainittuna työsopimuksessa. Voit kysyä asiaa työpaikan luottamusmieheltäkin. Finlexin työehtosopimusten luettelo on
osoitteessa www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/

Muista verokortti

Toimita verokortti työnantajalle heti kun aloitat työt. Työnantaja tarvitsee sitä palkanmaksuun. Jos et toimita sitä ajoissa, palkastasi menee
60 prosenttia veroa. Jos tulosi jäävät alle 1 210 euron vuodessa, saatat
saada ns. nollaverokortin. Tämä tarkoittaa, ettei tuloista vähennetä
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lainkaan veroja. Verokortti täytyy silti aina toimittaa työnantajalle!
Verokortti lähetetään sinulle automaattisesti vuosittain kun täytät 16
vuotta. Jos et ole vielä saanut verokorttia tai olet hukannut sen, voit
tilata uuden verohallinnosta osoitteesta: www.vero.fi/verokortti (vaatii
tunnistautumisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla).

Sain palkan, onko se oikea?

Sinun tulee saada palkkaerittely palkanmaksun yhteydessä. Yleensä
se postitetaan sinulle kotiin. Tarkista, että palkkalaskelmassa on eritelty palkkasi. Erittelyssä pitäisi näkyä: palkan suuruus, määräytymisperiaatteet, mahdolliset lisät, verovapaat korvaukset kuten päiväraha,
peritty ennakonpidätys eli verot, työntekijän eläkemaksu (TyEL,
18-vuotiailta alkaen) ja työttömyysvakuutusmaksu (tt.vak., 17-vuotiailta
alkaen).
Muista tarkistaa, että tilinumerosi on oikein laskelmassa. Jos sinulla
on kysymyksiä palkkalaskelmasta, kysy esimieheltäsi tai palkanlaskennasta. Palkanlaskentavastaava osaa selittää sinulle, mitä eri maksut
merkitsevät ja on hänen vastuullaan tehdä korjaukset, jos palkassasi
on virhe.

Lomapäivät ja lomakorvaus

Kaikesta työstä kertyy vuosilomapäiviä. Niitä kertyy kaksi päivää työssäolokuukautta kohti (vähemmän ainoastaan jos teet töitä vähemmän
kuin 14 päivää kuukaudessa tai alle 35 tuntia kuukaudessa). Kun olet
ollut töissä vuoden, lomapäiviä kertyy 2,5 päivää kuukaudessa .
Lomapäivät maksetaan rahana, jos työntekijä ei voi pitää niitä lomana.
Kesätöissä oltaessa kertyneitä lomia ei pysty pitämään seuraavana
lomakautena, joten ne maksetaan rahana. Tarkista silloin, että lopputilissäsi on maksettuna lomakorvaus.

Eri ammattien palkat

Uravaihtoehtoja pähkäillessä tulee usein miettineeksi eri ammattien
palkkoja. Helppo tapa tutustua ammatteihin ja niiden palkkoihin on
Akavalaiset ammatit -verkkopalvelu (www.akavalaisetammatit.fi). Voit
koota oman oppaan kiinnostavista ammateista tulostuskorin avulla.

Irtisanoutuminen

Työelämässä ei aina kaikki suju mallikkaasti. Työpaikka ei ehkä vastaakaan mielikuviasi tai hommat ovat täysin erilaisia kuin sinulle kuvailtiin
työhaastattelussa. Elämäntilanne voi muut-tua niin, että joudut harkitsemaan irtisanoutumista.
Sinulla on oikeus irtisanoutua milloin tahansa, kunhan noudatat irtisanomisaikoja. Laki ei velvoita sinua antamaan työnantajallesi mitään
erityistä syytä työsuhteen irtisanomiseen. Todennäköisesti työnantajasi kysyy, miksi lähdet, joten mieti jokin asiallinen vastaus valmiiksi.
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Irtisanomisaika

Työlainsäädäntö määrittelee vähimmäisirtisanomisajat. Irtisanomisajan tarkoitus on taata ennakkovaroitus työsuhteen päättymisestä. Se
mahdollistaa korvaavien järjestelyiden tekemisen eli antaa työntekijälle aikaa etsiä uutta työtä ja työnantajalle mahdollisuuden etsiä uutta
työntekijää.

Irtisanoutuessa
on noudatettava
irtisanomisaikoja.

Ellei muusta ole sovittu, työntekijän irtisanomisaika alle viisi vuotta
kestäneessä työsuhteessa on 14 vuorokautta. Työnantajalla alle
vuoden kestäneessä työsuhteessa irtisanomisaika on 14 päivää.
Irtisanomisaika nousee kuukauteen työsuhteissa, jotka ovat kestäneet vuodesta neljään vuoteen. Irtisanomisajat voivat olla pitempiä,
jos näin on sovittu TES:issä tai työsopimuksessa. Irtisanomisaikojen
noudattamatta jättäminen on vakava teko, joka voi johtaa korvausvelvollisuuteen, molemmin puolin.

Irtisanoutuminen määräaikaisessa työsuhteessa

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa ennen työsuhteen päättymispäivää. Tämä pätee puolin ja toisin. Jos keskeytät työt, olet
korvausvelvollinen työnantajalle.
Jos sinulla on hyvä syy, jonka johdosta sinun on pakko irtisanoutua,
ota asia puheeksi työnantajan kanssa. Usein vaihtoehtoiset järjestelyt
ovat neuvoteltavissa, kun otat asian esiin kohteliaasti ja ajoissa. Älä
siis viivyttele asian kanssa, vaikka siitä puhuminen jännittäisi.

Jos työnantaja irtisanoo sinut

Työnantajan on aina perusteltava irtisanominen. Hyväksyttäviä perusteluita ovat joko tuotannolliset syyt tai työtehtävien laiminlyönti. Jos
irtisanominen tapahtuu työntekijän rikkomusten perusteella, työnantajan on ensin annettava työntekijälle varoitus, jotta työntekijällä on
mahdollisuus korjata toimintaansa.

Millä perustein työnantaja ei saa irtisanoa sinua?

Työnantaja ei voi irtisanoa sinua, jos sairastut tai tulet raskaaksi. Hän
ei saa antaa potkuja poliittisten tai uskonnollisten mielipiteiden takia.
Jos epäilet, että olet saanut potkut väärin tai laittomin perustein, ota
yhteys alan ammattiliittoon tai työsuojeluhallintoon.

Koeaika ja työsuhteen purku

Työnantajan on
aina
perusteltava
irtisanominen.

Työsopimuksessa voidaan sopia koeajasta, joka on eräänlainen kokeilujakso. Sillä tarkoitetaan enintään 4 kuukauden pituista aikaa, jolloin
sekä työnantaja että työntekijä saavat purkaa työsopimuksen ilman
ennakkovaroitusta ja erityistä syytä. Määräaikaisissa työsuhteissa
koeaika saa olla enintään puolet työssäoloajasta. Kolmen kuukauden
kesätyössä koeaika saa olla korkeintaan puolitoista kuukautta.
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Työtodistus

Muista pyytää työtodistus. Työnantajan on annettava sinulle työtodistus pyydettäessä. Se on toimitettava viipymättä pyynnöstäsi.
Työtodistuksen voi pyytää lyhyenä tai pitkänä versiona. Lyhyessä
lukee vain työsuhteen kesto ja työtehtävät. Pitkä työtodistus sisältää
arvion työntekijän taidoista ja käytöksestä. Siinä mainitaan työsuhteen
päättymisen syy. Arvion sisältävä työtodistus annetaan vain työntekjän pyynnöstä.
Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus kymmenen vuoden ajan, mutta se kannattaa aina pyytää heti työsuhteen
päättyessä. Sen hankkiminen jälkikäteen voi olla hankalaa, jos esimies
on vaihtunut tai yritys lopettanut toimintansa. Työtodistus on tärkeä
muun muassa tulevissa työhaastatteluissa.
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4. Ohjeita
ongelmatilanteisiin
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Miten toimia ongelmatilanteissa?
Tositarinoita – nuorten kohtaamia ongelmia töissä
•• Työnantaja pyysi työntekijää allekirjoittamaan lapun, jossa nuori suostuu
huonompiin ehtoihin kuin laki sallii, muun muassa mm. luopumaan lisistä.
•• Telemarkkinointifirmassa esimies uhkasi potkuilla, kun huonoista työoloista yritti puhua hänelle.
•• Yrityksen omistaja ilmoitti muutaman viikon töissä olleelle nuorelle, että
”töihin ei tarvitse enää tulla”, koska omistaja on myynyt yrityksen ja lähtenyt maasta.
•• Ravintolan työntekijälle maksettiin palkkaa alle alan työehtosopimuksen
minimin, eikä hänelle myöskään maksettu minkäänlaisia lisiä. Työsuhde
kesti useita kuukausia.
•• Työntekijä allekirjoitti työsopimuksen, töiden videovuokraamossa piti alkaa parin viikon päästä. Työnantaja väitti, että hänen olisi tultava perehtymään työtehtäviin ennen töiden alkua ilman minkäännäköistä korvausta.
Nämä tapaukset ovat poikkeuksia, onneksi. Suurinta osaa työntekijöistä kohdellaan hyvin. Useimmat ongelmat työpaikalla johtuvat tiedon puutteesta
eivätkä tietoisesta työntekijöiden huijaamisesta. Silloin asiallinen keskustelu
esimiehen kanssa yleensä riittää korjaamaan tilanteen.
Vakavammissa rikkomuksissa työsuojeluhallinnon aluevirastot neuvovat
nuoria sekä aikui-sia. Osoitteesta www.tyosuojelu.fi löydät alueesi palvelut,
esimerkiksi puhelinpäivystys, toimiston aukioloajat ja osoitteet.

Nyrkkisäännöt ongelmatilanteisiin

•• Tuo ongelma esimiehesi tietouteen. On sinun velvollisuutesi ilmoittaa hänelle ongelmista. Tämän jälkeen on esimiehen velvollisuus ryhtyä toimiin.
•• Pysy asiallisena, vaikka pomo ei pysyisi.
•• Kysy ulkopuolisilta neuvoja tilanteeseen (kts. auttavat tahot).
•• Punnitse kokonaiskuva. Mieti, kuinka tärkeä työ on sinulle ja pystytkö
oppimaan siellä.
•• Jos ongelmat ovat niin suuria, ettet koe pystyväsi jatkamaan töissä, muista noudattaa irtisanomisaikoja.
•• Jos sinua kohdellaan laittomasti, ota yhteys ammattiliittoon tai aluesuojeluhallintoon.

Auttavat tahot
••
••
••
••
••
••

Esimies
Omat vanhemmat ja sukulaiset
Työpaikan luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu
Ammattiliittojen neuvontapalvelut
Työsuojeluhallinnon alueelliset palvelut
Neuvontapuhelimet kuten: kesäduunari, vasta-alkajan duuni-info, työlinja,
kaupunki- ja kuntakohtaiset neuvontapalvelut
•• Lisäksi muut nuoria palvelevat toimijat osaavat ohjata eteenpäin
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www.akava.fi
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