
 

Tule kesätöihin Porvoon kaupungille 

 
Oletko syntynyt 1.1.2000 – 31.12.2007 välisenä aikana, etkä ole koskaan ai-
kaisemmin ollut Porvoon kaupungilla töissä? Huom. TET-harjoittelu ei ole 
este palkkaamiselle. Hae silloin ihmeessä meille!  
Porvoon kaupunki tarjoaa nuorille mm. toimistotöitä, asiakaspalvelutehtäviä, 
siivoustöitä, lastenhoitoa, sekä puisto- ja kunnossapitotöitä.  
 
Työaika on 3–4 viikkoa. Yhteensä n. 120 nuorten kesätyöpaikkaa on tänä 
vuonna tarjolla!  
 
Hakuaika on ti 7.2. – to 9.3.2023 klo 14.00 asti. Lähetä kesätyöpaikka- 
hakemuksesi Kesätyö - Porvoo -> Nuorten kesätyöpaikat  
3–4 viikkoa, ”Hae työpaikkaa” -linkin kautta. Luo oma käyttäjätunnus ja sala-
sana, jos sinulla ei vielä niitä ole, ja kirjaudu Kuntarekry-palveluun.  
Huom! Laitathan muistiin tunnuksesi, jos haet myöhemmin muitakin Porvoon 
kaupungin työpaikkoja. 

Kun täytät hakemusta, voit Työkokemus-kohtaan kirjata myös TET-harjoitte-
lut. Hakemuksessa on hyvä mainita myös kurssit, joita olet suorittanut,  
esimerkiksi ensiapu, pelinohjaaja, hygieniapassi, seurakunnan isonen yms.  

Voit ensisijaisesti valita vain yhden työpaikkavaihtoehdon, Lisätietoja-kohtaan 
voit laittaa toisen työpaikkavaihtoehdon, missä haluaisit työskennellä.  
Täytä hakemus huolellisesti. Älä jätä hakemuksen tekoa viime tippaan.  
Kun lähetät hakemuksen, saat automaattisen kuittauksen, että hakemuksesi 
on tullut perille. 

Jos sinulla on ongelmia hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä:  
toimistosihteeri-suunnittelija Eeva Pulkkinen puh. 040 865 4484 tai  
rekrytointiasiantuntija Annika Palmgren puh. 040 489 9874. 

Jos haluat lisätietoja hakemastasi kesätyöpaikasta, ota yhteyttä kyseisen  
työpaikan yhteyshenkilöön. Kaikkien kaupungin työntekijöiden sähköposti-
osoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@porvoo.fi.  

Valituiksi tulleille ilmoitetaan sähköpostitse valinnasta 30.04.2023 mennessä. 
Valittujen nimiä ei julkaista henkilötietolain nojalla.  

Onnea työnhakuun! ☺ 

https://www.porvoo.fi/tyo-ja-yrittaminen/kaupunki-tyonantajana/kesatyo/
mailto:etunimi.sukunimi@porvoo.fi


 

Toimistotyö 

 
• Palkkaamme 12 kesätyöntekijää.  

  
Työtehtäviin kuuluu mm. toimistotyön avustavat tehtävät, arkistointi,  
postitus, siivous- ja järjestelytehtävät. 

• Kielitaito voidaan lukea eduksi 

                                                                                                 Kesätyöpaikkojen määrä  

Kaupungin johto 
yhteyshenkilö: johdon assistentti Johanna Waltonen, puh. 040 489 5723     1 

 
• toimistoharjoittelija, erilaisia toimistotehtäviä, yhdessä viestinnän ja markkinoinnin kanssa 
• ajankohta kesäkuu 5.–22.6. 

Digitalisaatio ja kehitys                                                            1 
yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist, puh. 050 482 1411 
 
• toimistoapulainen 
• ajankohta alkukesä, touko-kesäkuu 

Henkilöstöyksikkö                                                                                        2–3                                                                  
Henkilöstöhallinnon ja viestinnän harjoittelija                                                    
yhteyshenkilö: palvelussuhdepäällikkö Filippa Autio, puh. 040 489 9655 
 
• erilaisia henkilöstöhallintoon ja rekrytointiin liittyviä toimisto- ja sometehtäviä.  
Vuonna 2022 henkilöstöyksikön kesänuoret tekivät mm. Kesätyö - Porvoo-sivultakin  
löytyviä kesänuorten haastatteluita erilaisiin kanaviin. 
• ajankohta alkukesä 

Ympäristöterveydenhuolto, hallinto                                                           1                                                                                                                   
yhteyshenkilö: Tiina Tiainen puh. 040 723 4141  
•  toimistoharjoittelija, erilaisia toimistotehtäviä 

 
Kaupunki-infran toimisto                                                                             1  
• yhteyshenkilö yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Enni Flykt puh. 040 766 6760 

 
• avustat kaupunki-infran toimistossa: arkistointi, skannaus ja muut toimistotyöt 
• ajankohtana on kesäkuu 

 
Rakennusvalvonta                                                                                        1     
• yhteyshenkilö: rakennusvalvontapäällikkö Miia Hento, 040 182 3894 
 
• avustat rakennusvalvonnan toimistossa: arkistointi, postitus, monistus, skannaus,  
siivous- ja järjestelytehtävät 
• ajankohta on kesäkuu 

https://www.porvoo.fi/tyo-ja-yrittaminen/kaupunki-tyonantajana/kesatyo/


 

 
Kasvun ja oppimisen toimiala                                                                      
 
Yhteyshenkilö: hallintopäällikkö Mervi Tuominen, puh 040 184 9328            2 

• toimistoharjoittelija, erilaisia toimistotehtäviä 
• ajankohta kesäkuu 

Yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Katariina Reinikainen, puh 040 625 5685  

• toimistoharjoittelija, erilaisia toimistotehtäviä                                       2 
• ajankohta kesäkuu (ennen juhannusta) 

 

Asiakaspalvelutyö 

• Palkkaamme 15 kesätyöntekijää. 

                                                                                                  Kesätyöpaikkojen määrä 

Kompassi                                                                                                     3 
Porvoo Help -matkailuneuvoja  
yhteyshenkilö: asiakasneuvoja Åsa Liitiäinen, puh. 040 4899 940 

 
• avustat matkailuneuvonnan tehtävissä 
• ajankohta on 12.6.–11.8. 
• rohkenet puhua suomea, ruotsia ja englantia asiakkaiden kanssa. 

Työ on asiakaspalvelua ja siihen kuuluu matkailijoiden kohtaaminen ja neuvominen  
kaupungilla keskustan alueella.  
  
Kulttuuripalvelut 
Porvoon Taidehalli, Galleria Vanha Kappalaisentalo, Runebergin koti         10 
yhteyshenkilö: kulttuurikoordinaattori Sini Kallio, puh. 040 676 3005  
 
• näyttelyn asiakaspalvelu-, valvonta- ja muut tehtävät 
• lasten työpajatoiminnan ohjaus 
• ajankohta on kesä-elokuu 
• rohkenet puhua suomea, ruotsia ja englantia asiakkaiden kanssa. 
 
Ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintähuolto 2  
Porvoon vastaanotto                                                                     
yhteyshenkilö: • Petronella Jansson, puh. 0400 692 931 

  
• vastaanoton avustaja, järjestämistä, siivousta, pyykinpesua  
• instrumenttien pesua, eläinlääkärin avustamista 
• rohkenet puhua suomea ja ruotsia asiakkaiden kanssa. 



 

Siivoustyöt 

• Palkkaamme 16 kesätyöntekijää. 

     Kesätyöpaikkojen määrä 

• Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut                                       16 
yhteyshenkilö:  
palvelupäällikkö Marianne Seppänen puh. 040 752 7221 

 
• avustavat siivoustyöt 
• ajankohta on 12.6.-9.7.2023 klo 8–14 

Lastenhoito 

                                                                                                 Kesätyöpaikkojen määrä 

 
• Palkkaamme 21 kesätyöntekijää. 

Päiväkodit                                                                                           21  
yhteyshenkilö: Catharina Lindstedt, puh. 040 510 4213 
 

• Lasten hoitoa päiväkodeissa 
• Hoidat, leikit ja ulkoilet lasten kanssa. 
• Ajankohta on kesä-heinäkuu. 

Kirjasto, leirit ja taidekoulu 

• Palkkaamme 16 kesätyöntekijää. 
• Olet täsmällinen, huolellinen, oma-aloitteinen.  
• Kielitaito katsotaan eduksi. 

                                                                                                Kesätyöpaikkojen määrä 

Kirjastopalvelut                                                                                           6 
Pääkirjasto ja Gammelbackan kirjasto 
yhteyshenkilö: palveluesimies Kaisa Tolonen, puh. 040 489 9605 
 
• kirjastoapulainen (4 kpl): Avustava kirjastotyö: kirjojen hyllyttäminen, järjestäminen,  
kirjalogistiikkaan liittyvät tehtävät ym. 
• apuohjaaja leirillä/ kirjastoapulainen (2 kpl): Lasten ohjaaminen ja leikittäminen kirjaston 
kesäleirillä ja kerhotyyppisessä toiminnassa. Myös avustavat kirjastotehtävät.  
• ajankohta on kesä-elokuu        
• kielitaito katsotaan eduksi 



 

 

Taidekoulu, taidekouluapulainen  3  
yhteyshenkilö: 
rehtori Jenni Iivonen, puh. 040 612 7492 
                     
• avustamista kesäkurssi- ym. toiminnassa  
• kielitaito: suomi/ruotsi, englanti katsotaan eduksi 
• tulee hyvin toimeen eri-ikäisten lasten kanssa  
• ajankohta on kesäkuu 

Nuorisopalvelut 6  
yhteyshenkilö: nuorisopalvelukoordinaattori Mila Eriksson, puh. 0400 998 294 

 
• apuohjaajana toimiminen nuorisopalveluiden kesätoiminnassa: lasten ja nuorten päivälei-
rit ja liikkuva nuorisotyö. Päiväleirit järjestetään nuorisotiloilla.  
• kielitaito katsotaan eduksi 
• ajankohta on kesäkuu 
 
Liikuntapalvelut                                                                                          1 
yhteyshenkilö: Päivi Häkkinen, puh. 040 566 1049 

 
• apuohjaajana toimiminen liikuntapalveluiden kesätoiminnassa: lasten ja nuorten  
päiväleirit ja retket 
• kielitaito katsotaan eduksi 
• ajankohta on 5.–22.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viheralueet, Kaupunki-infra, Toimiti-

lapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito 

• Palkkaamme 43 kesätyöntekijää.   

     Kesätyöpaikkojen määrä 

 
Viheralueet  8 
yhteyshenkilö: 
puistotyönjohtaja Jaana Öhman, puh. 0400 848 137 
          
• avustat viheralueiden hoidossa, puistojen kunnossapito- ja rakennustehtävissä 
 

Kaupunki-infran kunnossapito      18 
yhteyshenkilöt: 
kunnossapitomestari Ville Kaasinen, puh. 040 5160 681 
  
• Katujen, torien ja satamien kunnossapitoon liittyvät avustavat tehtävät 
  

Liikuntapaikkojen kesätyöntekijä     12  
• urheilukenttien ja muiden ulkoliikuntapaikkojen sekä uimarantojen siistimis-  
ja avustava ylläpitotyö 
 
• 6 kpl keskustan liikuntapaikoille, yhteyshenkilö Max Roos, puh. 040 358 6961 
• 6 kpl ulkoilualueille sis. uimarannat, yhteyshenkilö Pasi Liitiäinen, puh. 040 489 9809 
 
• 120 h kesätyöjakso sijoittuu aikavälille 5.6.–7.8.2023 
 

Toimitilapalvelut           
yhteyshenkilö: ylläpitopäällikkö Antti Kinnunen, puh 040 480 2786                 4                                                                              

• pääasiallinen tehtävä on kaupungin kiinteistöjen pihatyöt  
(mm. ruohonleikkuu, puhtaustason ylläpito)  

• vaatimuksena on 18 vuoden ikä. 

 

Ympäristöterveydenhuolto                                                                         1                                                                                                                   
yhteyshenkilö: Tiina Tiainen puh. 040 723 4141  
 
• näytteenotto 
• erilaisia tehtäviä talousveden ja uimaveden valvonnassa 
 



 

Vuosilomasijaiset ja kausityöntekijät 

Porvoon kaupunki hakee lisäksi vuosilomasijaisia ja kausityöntekijöitä mm. kulttuuripalve-
luihin, matkailuneuvontaan, viheralueille ja rakennusalan tehtäviin. Näihin tehtäviin palka-
taan ensisijaisesti alan opiskelijoita.  

Seuraa kesätyöpaikkailmoitteluamme Kesätyö - Porvoo      
 

 

 

https://www.porvoo.fi/tyo-ja-yrittaminen/kaupunki-tyonantajana/kesatyo/

