
Rauman kauppakamarin 

kesätyöpaikkakysely 2011



Kyselyn tausta

▪ Kesätyöpaikkakysely lähetettiin  320 

jäsenyritykselle ja kunnalle

▪ Kyselyaika oli 5.4-27.2011

▪ Yhteensä 116 yritystä/kuntaa vastasi

▪ Vastausprosentti 36,2%



Vastanneiden yritysten toimiala

Yrityksen toimiala (n=115)Yrityksen toimiala (n=115)

Kauppa: N=15
Jokin muu, mikä: N=22

Palvelut: N=34

Teollisuus: N=44



Vastanneiden yritysten henkilöstömäärät

Yrityksen koko  (n=114)Yrityksen koko  (n=114)

alle 10: N=33

yli 250 henkeä: N=18

50 - 249: N=25

10 -49: N=38



Kesätyöpaikat toimialoittain

▪ Teollisuus 1220

▪ Palvelut 287

▪ Kaupan ala  153

▪ Muu 260

Yhteensä 1920



Aiotteko palkata kesätyöntekijöitä

Aiotteko palkata kesätyöntekijöitä (n=115)Aiotteko palkata kesätyöntekijöitä (n=115)

Ei osaa sanoa: N=6

Ei: N=16

Kyllä: N=93



Kesätyöpalkkaus toimialoittain

Kaikki vastaajat (N=116) Kauppa / Kyllä (N=11) Kauppa / Ei (N=2) Teollisuus / Kyllä (N=33) Teollisuus / Ei (N=10)

Palvelut / Kyllä (N=20) Palvelut / Ei (N=13) Jokin muu, mikä / Kyllä (N=10) Jokin muu, mikä / Ei (N=10)
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Kesätyöpaikat 2010/2011

%

Mikä on tämänvuotisten kesätyöntekijöidenne määrä verrattuna vuoteen 2010 (n=112)Mikä on tämänvuotisten kesätyöntekijöidenne määrä verrattuna vuoteen 2010 (n=112)

Pienempi

Suurempi

Yhtä suuri



Harjoittelijoiden palkkaaminen

Palkkaatteko ammattiin valmistuvia harjoittelijoita (n=109)Palkkaatteko ammattiin valmistuvia harjoittelijoita (n=109)

Ei: N=35

Kyllä: N=74



Rekrytointitavat

Kaikki vastaajat (N=116)
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Mikä on kesätyöntekijöiden rekrytointitapa (n=103)Mikä on kesätyöntekijöiden rekrytointitapa (n=103)



Kesätyöntekijöiden koulutustasosta

▪ Kesätöitä tarjolla kaikille eri koulutusasteen 

opiskelijoille peruskoulusta yliopistoon

▪ vain 8% vastaajista ilmoitti, ettei koulutus ole 

ratkaiseva

▪ eniten kesätyöpaikkoja amk- ja ammattiopisto-

opiskelijoille



”Alan opiskelijoita joilla on asenne kohdallaan”

▪ Asennetta, reippautta, ahkeruutta, palveluhenkisyyttä…

”Etsimme "Hyvää tyyppiä". Se on melko ratkaisevaa. 

Koulutustaso ratkeaa aina tapauskohtaisesti ja on kyllä 

merkittävä. Mutta vieläkin tärkeämpää on 

motivoituneisuus, tunnollisuus ja joustavuus.”

” Rekrytoimme asennetta”

” Tärkein kriteeri on luotettavuus ja sitoutuminen 

työtehtävään ja sen hoitamiseen. Itse työhön 

perehdytetään yrityksessä”



Tulevaisuuden vakituisia työntekijöitä

▪ Jatkuvuutta, tulevaisuuden vakituisia työntekijöitä

” Mielellään alaa opiskelevia joista potentiaalia vakitöihin”

” Lähinnä kirvesmieheksi opiskelevia joista voisi jatkossa 

palkata jopa vakituisen”

▪ ” Huolellisia enimmäkseen 18-vuotta täyttäneitä. 

Mielellään ammatillisen koulutuksen saaneita. Meillä on 

talvella opiskelijoita, jotka työllistyvät kesällä 

ammattimaisempiin töihin ja lukiolaisia/peruskoululaisia 

käytetään vähemmän vaativiin töihin.”



Oman alan osaajia

▪ ” Tarvitsemme alan opiskelijoita eli paperi/sellutekniikka, 

automaatio-sähköalan opiskelijoita sekä mekaanisen 

puolen opiskelijoita. Pihatöihin otetaan nuoria vailla 

ammatillista koulutusta olevia.”

▪ ” Teknisesti koulutettuja (ensimmäisestä viimeisen 

vuosikurssin opiskelijoihin), mielellään erikoisaloilta, 

henkilöitä, joilla on potentiaalia kehittyä alansa 

asiantuntijoiksi. ” 

▪ ”Olemme kiinnostuneita henkilöistä, jotka ovat 

suuntautumassa oman alamme ammattilaisiksi kone-, 

sähkö-, automaatio-, paperiprosessi- ja painoviestinnän 

alueilla”



Erityistoivomuksia

▪ ” 18 vuoden ikä. Trukinajotaitoinen”

▪ ” Reippaita ja motivoituneita kesätyöntekijöitä haetaan. 

Erityistoivomuksena on hygieniapassin omistaminen.”

▪ ” Kansainvälinen kauppa, hyvä kielitaito ja 

kommunikointikyky, mieluummin tekniikan+kaupan 

yliopistokoulutus” 

▪ ” Konepaja- ja kokoonpanotöihin kykeneviä”

▪ ” Käytännössä kaikki elintarvikealalle kouluttautuneet 

saavat kesätyöpaikan”


