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Töitä hakevalle
Laura Saloluoma
On kevät. Palaavien muuttolintujen ja ensimmäisten leskenlehtien lisäksi usealle opiskelijalle kevät
merkitsee myös kuumeista kesätyöhakemusten kirjoittelua. Viimeistään keväällä on taas korkea
aika miettiä, mitä työllistymisen kannalta hyödyllistä kokemusta sitä onkaan tullut kerättyä vuoden
aikana sekä päivittää oma CV ja alkaa hioa työhakemuksen kirjoitustaitoja. Monen kohdalla pitene
vien päivien ja lisääntyvän valon aiheuttamaa hilpeää kevätmielialaa varjostaakin huoli siitä, löy
tyykö kesäksi töitä, ja jos ei löydy, miten sitten toimia. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta kesä
töiden hakemisen voi nähdä edes siinä mielessä positiivisena puuhana, että se antaa valmiuksia
myös valmistumisen jälkeen edessä olevaan “oikeiden töiden” hakemiseen.
Työpaikkojen bongaaminen on ihan oma taitolajinsa. Internetissä töitä etsivän parhaita ystäviä ovat
esimerkiksi erilaiset työpaikkasivustot, kuten kaikille varmasti tutut Työ- ja elinkeinotoimiston net
tisivut osoitteessa http://www.mol.fi/paikat/SearchPage.do?lang=fi . Muita hyödyllisiä linkkejä ovat
esimerkiksi Aarresaari-sivusto (http://www.aarresaari.net/) ja oppilaitosten omat rekrytointipalvelut,
kuten Turussa Turun Akateemiset Rekrytointipalvelut (http://rekrytointi.utu.fi/index.php) (yhteis
työssä Turun yliopisto, Turun Kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi ja Turun työvoimatoimisto.)
Myöskään perinteisiä sanomalehtiä ja ilmoitustauluja ei kannata työilmoitusten etsimisessä suin
kaan ohittaa. Useimmat suurissa lehdissä ilmoitetut työpaikat löytyvät tosin myös Internetistä, mut
ta tietoyhteiskunta tai ei, osa suomalaisista työnantajista luottaa vielä perinteisiin työpaikkailmoitte
lun muotoihin.
Ilmoitusten tulkintakin on oma taiteenlajinsa. Kun tarpeeksi monta kevättä on kulunut työilmoituk
sia läpikäydessä, alkaa niissäkin huomata ja tunnistaa tiettyjä erikoispiirteitä. Pyrkiessä itse löytä
mään täydellisen hakemuksen kaavaa on jollain tapaa helpottavaa huomata, että työilmoituksissa
kin on selkeitä laatueroja. Osassa haettavan toimen kuvaus ja hakijalta vaadittavat taidot ovat ku
vattuna lyhyesti ja ytimekkäästi, mikä helpottaa huomattavasti myös hakijaa hakemuksen laatimi
sessa; on hyvä tietää, mihin on hakemassa. Toisissa ilmoituksissa taas työhön liittyvät faktat on jä
tetty hämärän peittoon tai ilmaistu tavalla, joka jättää paljon tulkinnanvaraa.
Eräs työllistymiskeino, joka opiskelijan kannattaa ottaa huomioon on (tietysti mieluiten palkalli
nen) harjoittelu. Mikäli opiskelijalla on vielä yliopiston tukema harjoittelu suorittamatta, kannattaa
oman oppilaitoksen kautta tarjotut mahdolliset harjoittelupaikat käydä läpi. Vaikka harjoittelussa
palkka on yleensä tavallista kesätyöpalkkaa pienempi, on sen kautta mahdollisuus saada kohdiste
tusti juuri sitä oman alan työkokemusta, jolla on suuri arvo työnhaussa.
Aina ei oman alan kesätöitä yrityksestä huolimatta löydy (s.o. löytyä voi, mutta lähetettyäsi noin 20
hakemusta ei vain työpaikan suhteen “tärppää”). Työkokemusta muualta kuin oman alan töistä ei
kannata aliarvostaa (ainakin useimpien humanistiopiskelijoiden kohdalla saarnaan tässä varmasti
kin kuorolle). Monen muun tavoin minäkin olen aikanani tehnyt hyvin monenlaisia töitä, joissa
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oman alan koulutuksesta tullut hyöty on ollut marginaalinen. Olen kuitenkin kokenut oppineeni
jok'ikisestä työpaikastani jotain hyödyllistä ja esimerkiksi maailmankuvan laajentaminen oman
“akateemisen” maailman ulkopuolelle lienee ollut pelkästään hyvä asia. Mikäli töitä ei yrityksestä
huolimatta löydy, voi opiskelukin olla yksi varteenotettava vaihtoehto. Omaa tutkintoa pystyy kesän
aikana edistämään varsin tehokkaasti, lähinnä kesätenttien ja joissain tapauksissa myös esseiden
muodossa. Kesäopintoihin on mahdollista myös hakea kesäopintotukea.
Joka tapauksessa, miten kesän 2009 sitten vietätkin – töissä, opiskellen, ihmetellen – muista vanhaa
sananpartta: “Kesä kaikilla”.
Aurinkoisia kesäpäiviä & hyviä lukuhetkiä lehden parissa!
P.S.
Unohtaa
ei
kannata
myöskään
tätä
työnhaussa
hyödyllistä
linkkiä:
http://agricola.utu.fi/nyt/tyo.php Suomen historiaverkko Agricolan sivuilla. (Lisäpäivitys pääkirjoi
tukseen 4.5. 2009)
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