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Lyyti Oy 

Lyytiin otetaan mielellään opiskelijoita harjoitteluun. Myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen tai 

asiakaspalvelun harjoittelua kaipaavat ovat tervetulleita. Lyytissä hyvä kielitaito on tärkeää, ja 

erityisesti asiakaspalvelussa puhutaan päivittäin englantia ja ruotsia. Harjoitteluun voi Rankosen 

mukaan halutessaan hakea myös Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta 

Rakennustoimistolla on historiassaan ollut pitkän linjan ammattilaisia, jotka ovat halunneet edetä 

urallaan. He ovat onnistuneet tässä suorittamalla erityisammattitutkintoja samalla, kun he ovat 

työskennelleet yrityksessä. Tämä on antanut heille mahdollisuuden edetä työmaalle työnjohtajiksi, 

vastaaviksi mestareiksi ja muihin vastuutehtäviin. 

Kaikki tekijät ovat ammattilaisia, joilla on kymmenien vuosien työkokemus ja halu kehittää itseään 

alalla enemmän. 

Cloetta Suomi 

Cloetta Suomi on monipuolinen toimija, joka työllistää yhteensä yli 200 työntekijää. Heistä osa 

työskentelee toimistolla myynnin, markkinoinnin, tietohallinnon, logistiikan, asiakaspalvelun ja hr-

osaston tehtävissä, ja osa myyntikentällä, kuten menekinedistäjät, edustajat ja 

tavararyhmäasiantuntijat. Cloettan työntekijöistä suurin osa on suorittanut kaupan alan 

koulutuksen. 

Koska työtehtävät ovat niin monipuolisia, ei työnhakijaa voida laittaa yhteen muottiin. Piirosen 

mukaan mielenkiinnon herättää kuitenkin hakija, joka sopii yritykseen, ja jolla on hyvä asenne 

työntekoa kohtaan. 

Rekrytointi tapahtuu usein ns. hiljaisina hakuina, jolloin Cloetta antaa toimeksiannon 

suorahakuyhtiölle, joka etsii pätevät ehdokkaat yrityksen puolesta. Muina rekrytointikanavina 

Piironen mainitsee yrityksen omat nettisivut ja rekrytointisivustot, joista on helppo jakaa linkkiä 

eteenpäin mm. LinkedInin kautta. 

Cloetta Suomi ottaa myös mielellään opiskelijoita tekemään harjoitteluja, ja heillä onkin melkein 

koko ajan harjoittelijoita esim. myynnin, logistiikan ja asiakaspalvelun tehtävissä.  

Jotkut työtehtävät vaativat tarkkuutta, kun taas joissain täytyy osata hallita suurempia 

kokonaisuuksia. Joissain työtehtävissä tulee osata strategista ajattelua, ja jotkut vaativat 

asiakaspalveluhenkisyyttä. Jokaisen työntekijän kohdalla arvostetaan kuitenkin sitä, että on 

tavoiteorientoitunut, mitä koko organisaatiokin on.  

Päivä Brand Managerina: https://youtu.be/qe09iqjgRfA  

Viking Line 

Viking Linen nettisivuilta löytyy oma osionsa rekrytoinnille, jossa pystyy seuraamaan avoimia 

työpaikkailmoituksia. Tällä hetkellä haku painottuu eniten laivahenkilökuntaan, ja työntekijöitä 

haetaan eri työtehtäviin.  

https://youtu.be/qe09iqjgRfA
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Bo LKV 

Kiinteistönvälitysalalla arvostetaan LKV-tutkintoa, ja puolella yrityksen välittäjistä se tuleekin olla 

suoritettuna. Omalla koulutustaustalla ei kuitenkaan välttämättä välittäjän työssä ole niin paljoa 

väliä, kunhan työnhakijalta löytyy aitoa kiinnostusta alaa kohtaan, ja LKV-tutkinto on mielellään 

suoritettu.  

Avoimia työtehtäviä voi hakea Bo LKV:n omilta nettisivuilta löytyvästä rekrytointijärjestelmästä. He 

ottavat myös mielellään luoviin työtehtäviin opiskelijoita suorittamaan harjoitteluita. Etenkin 

stailaajista on pulaa ja kaipaavansa lisää harjoittelijoita niihin tehtäviin.  

Välittäjien työ on hyvin yrittäjämäistä, sillä työnkuvaan kuuluu se, että ollaan periaatteessa aina 

töissä ja tavoitettavissa, vaikka työ onkin myös joustavaa ja työajat ovat itse päätettävissä. Hyvä 

välittäjä on yrittäjä- ja myyntihenkinen sekä todella tarkka työssään. Laajoista verkostoista on myös 

apua. Lisäksi on tärkeää omata hyvät neuvottelutaidot.   

Veho Oy 

Pääosin rekrytoidaan työharjoitteluiden kautta. Yrityksen omille nettisivuille tulee myös ilmoitukset 

kaikista avoimista työpaikoista. 

Liedon kunta 

Liedon kunnassa suositaan monia kanavia rekrytoidessa. Kanava riippuu paljon myös tehtävästä, 

johon työntekijää haetaan. Yleisiä kanavia ovat Rekrypisteen sivut sosiaalisessa mediassa, kuten 

Instagramissa ja Facebookissa. Julkiset työpaikat tulevat julkiseen hakuun ja jotkin haut on voitu 

ulkoistaa rekrytointifirmoille. Omalla aktiivisuudella on suuri rooli rekrytoimisessa ja että 

verkostoituminen ja rekrytointitapahtumat ovat hyvä tapa tuoda itseään esille työnantajille. 

Hakijan pitää olla motivoitunut ja selkeästi kiinnostunut paikasta, sillä se näkyy ulospäin. Hyvät 

sosiaaliset taidot ovat eduksi kaikkialla työelämässä. Hakijan on myös hyvä tietää mitä haluaa ja 

osata ”myydä itsensä” yritykselle. 

Liedon kunnassa ollaan kokeilunhaluisia ja halutaan kokeilla uusia asioita, kannustetaan 

kokeilemaan asioita ja tuetaan sitä.  Slogan ”kerralla kuntoon” kertoo kuulemma oleellisen. Jos 

huomataan ettei joku toimi, ei etsitä syyllistä vaan korjataan tilanne kuntoon viipymättä. Myös 

työilmapiiri saa runsaasti kehuja. Ilmapiiriä parantaa mahdollisuuksien mukaan käytettävä 

työkierto, joka luo monipuolisuutta työhön. 

Fonecta Oy 

Fonectan avoimet työpaikat löytyvät parhaiten heidän kotisivuiltansa. Kotisivujen lisäksi käytössä 

on myös duunitori, facebook ja oikotie. Aina kannattaa jättää avoin hakemus vaikkei paikkoihin 

olisikaan haku päällä, sillä hakemukset luetaan aina. Miksi Fonecta on hyvä paikka työskennellä? 

Fonecta on erittäin tunnettu ja luotettava työnantaja.  

Fonecta on suomalaisten yritysten luotettava markkinointikumppani, joka auttaa yrityksiä 

parantamaan digitaalista kilpailukykyä tarjoamalla niiden käyttöön tehokkaat ratkaisut 

markkinointiin ja asiakasymmärrykseen. 
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Lounais-Suomen poliisilaitos, Turun pääpoliisiasema 

Tutkintasihteerin työtehtävään ei ole tiettyjä vaatimuksia, mutta eduksi katsotaan, jos olet 

oikeustradenomi, sillä työssä tarvitaan lain tietämystä. Hyvän hakijan ominaisuuksiksi Riina 

mainitsee muun muassa, että on positiivinen, reipas, luotettava, muut huomioon ottava ja ottaa 

haasteet innolla vastaan. Tärkeintä on, että mikä tahansa työtehtävä sinulle annetaan, otat sen 

vastaan positiivisella asenteella ja halulla ratkaista se. 

Poliisin avoimet työpaikat löytyvät valtiolle.fi -sivustolta. 

020202 Palvelut Oy 

020202 Palvelut Oy on hyvän palvelun erikoisosaaja, joka tarjoaa suomalaisille erilaisia tieto- ja 

neuvontapalveluita puhelimitse, tekstiviestillä ja mobiilipalveluna. 020202 on täyden palvelun 

numero, josta voi kysyä mitä vaan vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. Neuvontatyön 

ohella 020202 Palvelussa hoidetaan myös lukuisten yritysasiakkaiden asiakaspalvelua chatissä ja 

puhelimessa. 

020202 Palvelun erinomaisuus perustuu korkealaatuiseen asiakaspalveluun ja palvelun nopeaan 

saatavuuteen. Palvelussa työskentelee todellisia tiedonhaun ammattilaisia, jotka käsittelevät 

työpäivänsä aikana satoja asiakaskohtaamisia. 

020202 Palvelut Oy on osa Fonecta-konsernia. 

Töihin 020202 Palveluun 

020202 Palvelut toteuttaa kaikki uusien asiakaspalvelijoiden rekrytoinnit yhteistyössä 

henkilöstöpalveluyritys StaffPointin kanssa. Avoimista tehtävistä tiedotetaan niin StaffPointin, kuin 

020202 Palveluidenkin nettisivuilla, sekä sosiaalisessa mediassa.  

Haastatteluprosessi on monivaiheinen. Hakemuksen lähettämisen jälkeen ensimmäinen 

haastattelu on videohaastattelu, johon hakija jättää vastauksensa itselleen sopivana ajankohtana. 

Tämän jälkeen vuorossa on puhelinhaastattelu. Prosessin viimeinen vaihe on livehaastattelu 

020202 Palveluiden toimipisteessä Turussa tai Porissa. 

Uudet asiakaspalvelijat osallistuvat työsuhteensa alussa läpi kattavan perehdytyksen, jonka kesto 

on yhdeksän työpäivää. Tänä aikana työskentelyyn valmistaudutaan opettelemalla teknisten 

työvälineiden ja järjestelmien käyttöä sekä ennen kaikkea asiakkaiden kohtaamista ja laadukasta 

palvelua. Perehdytyspäivien jälkeen alkaa niin kutsuttu tulokaskausi, joka kestää kuusi viikkoa. 

Tulokaskauden aikana uusi työntekijä saa vielä tehostettua tukea ja valmennusta töiden 

aloittamiseen. Oman tiimin esimies ja perehdyttäjä varmistavat, että kaikki lähtee sujumaan hyvin 

ja uusi henkilö pääsee sujuvasti osaksi työyhteisöä.  

Tärkein ominaisuus työssä menestymiselle on aito halua auttaa asiakkaita ja tehdä töitä ihmisten 

kanssa. Hakijalta tulee löytyä oikeaa asennetta ja intoa, kaikki muut tarvittavat taidot ja työkalut 

työn tekemiseen opetetaan ja valmennetaan yrityksen puolelta. 

Tärkein ominaisuus työssä menestymiselle on aito halua auttaa asiakkaita ja tehdä töitä 

ihmisten kanssa. Hakijalta tulee löytyä oikeaa asennetta ja intoa, kaikki muut tarvittavat 

taidot ja työkalut työn tekemiseen opetetaan ja valmennetaan yrityksen puolelta. 
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Asuntoketju Oy 

Kun ilmoitus avoimesta työpaikasta on julkaistu, ja hakijoilta on saapunut työpaikkahakemuksia, 

aloitetaan haastattelut. Haastatteluita järjestetään kaksi kappaletta, joiden aikana hakija tulee 

tutuksi. Mikäli oikea henkilö löytyy, hänet palkataan kyseiseen tehtävään. 

Asuntoketju Oy etsii päteviä tekijöitä, jotka tulevat hyvin toimeen heidän työympäristössään. On 

tärkeää, että kokonaisuus toimii, ja kaikki tekevät yhteistyötä hyvässä ilmapiirissä. Haastatteluilla 

pyritään löytämään oikeat ihmiset tähän ympäristöön. 

Mainostoimisto SST 

SST hyödyntää korkeakoulujen rekrypalveluja, verkkopalveluja ja sosiaalista mediaa. 

Rekrytoinneissa pyritään toimimaan ripeästi ja avoimet paikat täytetään heti sopivan henkilön 

löydyttyä. Valinta tehdään haastattelujen perusteella. 

SST:llä on hyvät kokemukset yhteistyöstä Turun korkeakoulujen kanssa. 

Sofokus Oy 

Opiskelijoihin kohdistuvan rekrytoinnin suhteen Sofokus Oy on aktiivisesti mukana erilaisissa 

messuissa, käy eri kouluissa luennoimassa ja tuo itsensä tunnetuksi opiskelijoiden keskuuteen.  

Kiinnostunut työnhakija voi jättää avoimen hakemuksen yritykselle tai olla henkilökuntaan suoraan 

yhteydessä. 

Rekrytointi ja kartoittaminen on aina käynnissä, sillä tilanne elää jatkuvasti. Tästä johtuen ei aina 

voi ennustaa minkälaisia henkilöitä saatetaan tarvita tulevaisuudessa. Sen takia he etsivät hyviä 

tyyppejä, jotka ovat motivoituneita, kiinnostuneet heistä sekä heidän toiminnastaan ja olisivat 

sopiva lisäys heidän työympäristöön ja osaksi heidän tiimiä. Tällaiset tyypit on rekrytoitu, mikäli 

tilanne sen sallii. 

Työnhakija erottuu edukseen muista, kun hänen motivaationsa tulee näkyviin työhakemuksessa. 

Kyseessä voi olla harrastukset, aikaisempi toiminta tai jokin muu asia, josta on etua hakijalle 

tulevassa työtehtävässään. 

Tekijän tulisi olla tunnollinen, motivoitunut, proaktiivinen, itseohjautuvainen, paineensietokykyinen 

persoona, joka osaa organisoida tulemisensa ja menemisensä yrityksessä. Perfektionismi ei ole 

aina hyväksi, koska kyseessä on kuitenkin nopeatempoinen ala, ja toiminta on sen mukaista. 

Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta 

Rekrytointi painottuu pääsääntöisesti vuokrafirmoihin ja heidän kautta saatuihin työtekijöihin. Mikäli 

työntekijä osoittautuu hyväksi tekijäksi, hänet palkataan. Rakennustoimistolla on myös ollut 

harjoittelijoita ammattikorkeakouluista, ja he ovat tehneet yhteistyötä rakennusalan opettajien 

kanssa. Opettajat ovat kertoneet mahdollisesta harjoittelupaikoista opiskelijoille, jotka ovat 

omatoimisesti olleet rakennustoimistoon yhteydessä ja päässeet suorittamaan käytännön 

harjoittelua. 

Rakennustoimisto mainostaa omaa toimintaansa ja kertoo työ- sekä harjoittelumahdollisuuksista 

eri lehdissä, olemalla yhteydessä koulujen opettajiin ja käyttämällä vanhanaikaista ”puskaradiota”. 
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Etsiessään tiettyyn työtehtävään osaavaa tekijää, katsotaan hakijan koulutus ja työllinen kokemus 

aina eduksi. Mikäli henkilöä haetaan toimistotyöhön, odotetaan hänellä olevan perus atk-taidot 

hallussa. Lisäksi hänen tulisi olla huolellinen ja tarkkaavainen omassa työssään. 

Asenne täytyy olla kohdallaan. Oli kyseessä insinööri, rakennusmestari tai mikä tahansa tekijä, 

täytyy olla palavaa halua ja motivaatiota tehdä töitä. Kun motivaatio on kohdallaan, niin kaikki muu 

tulee perässä aina atk-taidoista suunnittelukykyyn. 

Kun on ylpeä omasta tutkinnostaan ja on halu tehdä työtään, niin pärjää varmasti. 

Heinoja Kirjanpitotoimisto 

Heinoja Oy käyttää konsulttipalveluita ja rekrytointi firmaa alustavien työntekijöiden etsimisessä. 

Rekrytointifirma laittaa hakemukset esille, suorittaa haastattelut ja alustavat karsinnat. Kun nämä 

ovat suoritettu he esittelevät potentiaaliset työntekijät Heinoja Oy:lle. Tämän jälkeen Heinoja 

suorittaa tarkentavat haastattelut ennen työntekijän palkkaamista. 

Heinoja Oy on aikaisemmin myös rekrytoinut opiskelijoita harjoitteluun ja työtehtäviin 

korkeakouluista suoraan ja myös erilaisten koulutusohjelmien kautta 

Calto Oy 

Calto Oy käyttää rekrytointiinsa perinteisiä menetelmiä, kuten työpaikkailmoituksia julkisessa 

verkossa ja levitettävää sanaa kaverilta kaverille. Lisäksi he käyttävät apunaan erilasia 

vuokrafirmoja. Rekrytoitavat henkilöt kutsutaan haastatteluun, jossa katsotaan pätevyys haettuun 

tehtävään. Mikäli haku täsmää niin työnhakija palkataan. 

Biovian Oy 

Biovian Oy:llä on erikseen käytössä HR-puoli, joka vastaa pääsääntöisesti firman rekrytoinnista, 

mutta he ovat myös käyttäneet erilaisten rekrytointifirmojen palveluita hyödykseen oikeiden 

henkilöiden löytämiseen ja palkkaamiseen. Työntekijällä täytyy olla pätevyys kyseiseen tehtävään. 

Biovian Oy:llä on kokemusta opiskelijoiden palkkaamisesta sekä ottamisesta harjoitteluun. 

Opiskelijoita on ollut yliopistolta sekä ammattikorkeakoulun puolelta. 

Aurajoki Nordic Oy 

Aurajoki Nordic Oy laittaa avoimen työpaikkailmoituksensa erilaisille julkisille sivustoille, joiden 

kautta työnhakijat voivat jättää oman CV:n ja työhakemuksensa arvioitavaksi. Koska Aurajoki 

Nordicin työtehtävät vaihtelevat asiakaspalvelu- ja markkinointitehtävistä asiantuntijatehtäviin, 

asettaa se kriteerit sille, minkälaista henkilöä tehtäviin otetaan. Etuna katsotaan aikaisempi 

asiakaspalvelukokemus. 

Tärkeää olisi, että työntekijä on vastaanottavainen, avoin sekä hänellä olisi ATK-taidot hallussa ja 

hän olisi tietoteknillisesti ajan tasalla, koska suurin osa työstä vaatii tietokoneen käyttöä ja sen 

hallitsemista. Koska kyseessä on nuorekas yritys, halutaan, että työntekijät olisivat nuorekkaita, 

avoimia, ulospäin suuntautuneita sekä helposti lähestyttäviä persoonia, joiden kanssa asiakkaiden 

on helppo tulla toimeen. 

Aurajoki Nordicin etsiessä oikeaa tekijää haastavaan tehtävään, he voivat ulkoistaa hakuprosessin 

rekrytointifirmoille, jotka ovat erikoistuneita oikean henkilön löytämiseen. 
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Myllyn Apteekki 

An active and sociable job seeker triggers the employer’s interest. And the kind of an applicant, 

who has checked the background of the company as well as the details of the open position and is 

able to ask questions that demonstrate their interest towards the field. 

It is quite rare to open a public job advertisement. However, sometimes recruiter browses through 

the website of TE Services when looking for new dispensers or registered pharmacists. Myllyn 

Apteekki is active in offering students’ apprenticeships or training periods, which offers a good 

opportunity to be considered for a permanent position later on.  

The most important element for a pharmacist is to enjoy working with people. One should care for 

people and have a desire to solve their problems. One must also be able to consider the sales 

aspect because it is an essential part of the job. 

Terveystalo Pulssi 

The working atmosphere at Terveystalo Pulssi is good. Doctors from various special fields of 

medicine work together and internal information can easily be exchanged informally, for example, 

when having lunch together.  

One of the most crucial competences of a doctor is empathy. A doctor also needs to be willing to 

learn new things all the time; for example, the Current Care Guidelines are constantly updated. In 

addition, it is essential to be genuinely interested in the human being and to get along with people. 

The medical field is very wide and a doctor can specialize in a wide range of areas. Thus, doctors 

are eventually able to find an area that interest them the most and suits them well. The most 

empathetic people enjoy working with patients whereas others may be more motivated by 

conducting research. 

Viking Line 

Matkailuala on iloinen ala, joten työntekijän tulee olla positiivinen, avoin ja helposti lähestyttävä. 

Sillä pääsee jo pitkälle, että on aito oma itsensä. On myös tärkeää omata ongelmanratkaisutaitoja, 

jotta voi ottaa huomioon asiakkaiden ongelmat ja kysymykset. Myös paineen-ja stressinsietokykyä 

tulee hektisellä matkailualalla tarvitsemaan.  

Sitowise 

Sitowise on 1 400 hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen kaikki rakennetun 

ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta. Sitowise on suurin 

suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto, kaupunkiseutujen 

monialahankkeiden johtava osaaja sekä tiedolla johtamisen ja tietomallintamisen edelläkävijä. 

Sitowisellä työskentelee osaajia laidasta laitaan aina rakennesuunnittelijoista sovelluskehittäjiin ja 

sähkösuunnittelijoista liikennesuunnittelijoihin. 

Sitowisen monialaisuuden eri tehtävissä tarvittavat ominaisuudet vaihtelevatt, 

ulospäinsuuntautuneisuus ja hyvät sosiaaliset taidot ovat esimerkiksi tärkeitä. Rehellisyys on aina 

hyväksi – on tärkeätä osata tuoda selkeästi esille asioiden hyvät mutta toisaalta haastavatkin 

puolet, ja osata perustella näkemyksensä. Asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen, 

oman työn arvostus sekä aito halu auttaa asiakasta ovat tärkeitä taitoja koko tiimin toiminnassa. 
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Lisäksi innokkuus ja oppimishaluisuus ja se, että tarttuu rohkeasti toimeen virheitä pelkäämättä 

kantaa pitkälle Sitowisen tarjoamissa monipuolisissa tehtävissä. 

Veho Oy 

Täytyy olla innostuneisuutta alaa ja yleisesti tekemistä kohtaan. Sosiaalisuus on myös tärkeää, 

sillä kaikki ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä. Ahkeruus ja asenne ratkaisevat myös paljon. 

Medialiiga oy  

Medialiiga on 7 vuotta vanha turkulainen yritys, joka keskittyy digitaaliseen ulkomainontaan, eli 

pääasiassa tekee siis ulkomainoksia. Tällä hetkellä yrityksellä on noin 96 digitaalista taulua 

Turusta Tornioon. Yrityksellä on kova halu kasvaa ja laajentaa toimintaa mm. 

pääkaupunkiseudulle. 

Yrityksessä ei ole vielä pahemmin ollut harjoittelijoita, mutta voisivat mielellään ottaa 

tulevaisuudessa. Jos kiinnostusta ulkomainontaa kohtaan löytyy, niin on mahdollista tehdä esim. 

opinnäytetyökin.  

Medialiiga on 100% myyntiyhtiö. Tietenkin löytyy myös muita hommia, mutta pääasiassa etsitään 

myyntihenkisiä ihmisiä. Myyntitaidon lisäksi olisi hyvä osata käsitellä kuvia, jotta myyjä pystyy itse 

esimerkiksi suunnittelemaan asiakkaalle mainoksen.  

Mitään pakollista koulutustaustaa tai työhistoriaa ei ole. Medialiigassa työskentelee tällä hetkellä 

ihan eri ikäisiä ja eri koulutuksen käyneitä ihmisiä. Medialiiga hakee hyviä tyyppejä jo olemassa 

olevaan hyvään tiimiin, eli esim. iällä tai koulutustaustalla ei ole niin paljon väliä. Kunhan on avoin 

ja ulospäinsuuntautunut, tulee varmasti sopimaan porukkaan loistavasti. Yrityksen tärkein arvo 

onkin työntekijöiden viihtyvyys. 

Ulkomainonta on vahvasti kasvussa oleva ala, näin media-alojen joukossa. Ja ulkomainonnan 

sisällä digitaalinen mainonta varsinkin on nousussa kovaa vauhtia. Jos tykkää mediamyynnistä ja 

se kiinnostaa, tässä toimialassa on todella paljon potentiaalia. Medialiiga tulee aivan varmasti 

kasvamaan todella paljon tulevien vuosien aikana, joten uusia työntekijöitä tullaan tarvitsemaan, 

tulevaisuudessa jopa pääkaupunkiseudulle päin. 

Prigi oy 

Prigi on vuonna 2014 perustettu turkulainen yritys, ensi kädessä laadukas digipaino, toisaalta 

myös markkinointiviestinnän osaaja. Prigi edustaa graafisen alan uutta sukupolvea: he ovat 

palvelevia, joustavia, luovia ja taitavia.  

Prigiin otetaan mielellään harjoittelijoita ihan pitkin vuotta. Ja harjoitteluun voi oikeastaan hakea 

ihan kuka vaan, sillä tehtävät ovat melko helppoja. Jos oikeasti haluaa töihin, täytyy silloin olla 

tarkkana ja imeä sellaista tietoa heiltä, jota ei välttämättä omassa koulutuksessa ole tullut ilmi. 

Alan koulutus vaaditaan, eli jokin media- alan koulutus on hyvä olla, jos unelmoi työskentelystä 

alalla. Ttärkeintä on kuitenkin se, että työnhakija on innostunut ja kiinnostunut alasta. Pitää myös 

pystyä itse tarttumaan tuumasta toimeen asioissa, sillä työympäristö on todella hetkistä ja 

lähtökohtaisesti on aina kiire. 
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Prigi on loistava yritys siksi, että töissä on aina rento ja hyvä ilmapiiri. Työ on lisäksi joustavaa ja 

sitä tehdään tosissaan, muttei liian vakavissaan. Töissä jokainen saa paljon vastuuta, eli 

lähtökohtana on se, että annetaan paljon vastuuta ja se täytyy sitten itse kantaa. 

Lopuksi muistutuksena, että oli kyseessä sitten mikä tahansa homma, vaikkei se nappaa, tee aina 

se niin hyvin kuin pystyt, sillä sitä ei koskaan tiedä mihin se menee eteenpäin ja johtaa.  

Oma Assari  

Oma Assari on assistentti-, sihteeri- ja toimistopalveluiden moniosaaja, joka palvelee kaikenlaisia 

yrityksiä Turun ja Oulun alueella. Yritys tarjoaa asiantuntevaa apua kaikkiin niihin töihin ja 

juokseviin asioihin, joille yrittäjällä jää usein aikaa vain öisin. Oma Assari lupaa hoitaa yrityksesi 

paperityöt, toimistoaskareet, kirjanpidon, sekä muut juoksevat asiat puolestasi. Yritys on vielä 

melko pieni, mutta kasvaa kovaa vauhtia. 

Välttämättä ei tarvitse olla mitään tutkintoa edes suoritettu, vaan heille saa ihan mielellään tulla 

tekemään työssäoppimista tai harjoittelua. Tulevaisuudessa varsinkin otetaan enemmän 

harjoittelijoita, kunhan he pääsevät isompiin tiloihin, etenkin taloushallinto ja liiketalous ovat aloja 

joita tarvitaan.  

Pitää olla koko ajan olla oppimisen ja kehittymisen halua, ja kiinnostunut itsensä kehittämisestä, 

sekä tietenkin yhtiön asiakkaista, se riittää. Kielet ovat todella tärkeitä nykypäivänä, tärkein on 

englanti, mutta ruotsin osaamisestakin on todella paljon hyötyä. Kunhan on kartalla kaikista 

ohjelmistoista, joita käytetään, ja vaikka ei olisi, niin kaikkia kyllä oppii käyttämään sitten 

käytännössä.  

Oma Assarilla on hyvä meininki. Palkka maksetaan tehdystä työstä; täytyy pystyä luottamaan 

siihen, että työt tehdään niin kuin kuuluu ja miten asiakkaiden kanssa on sovittu ja apua saa aina, 

eikä tyhmiä kysymyksiä ole. Ilmapiiri töissä on avoin ja työnteko joustavaa, sillä mahdollista on 

tehdä töitä myös etänä, esimerkiksi kotoa käsin.  

Martinex Oy 

Martinex Oy on lahja- ja taloustavaroiden, lelujen, pelien ja tekstiilien valmistaja, maahantuoja, 

tukkuliike, sekä verkkokauppa. Tuotteita viedään Ruotsiin, sekä muihin Pohjoismaihin, Iso-

Britanniaan ja Japaniin. Martinex on perheyritys, joka on perustettu vuonna 1986, ja jonka 

toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2001 Riia Sandström.  

Martinexilla jatkuvasti tarvetta uusille tyypeille. He ovatkin mielellään ottaneet eri alojen 

opiskelijoita harjoitteluun. Harjoittelu on erittäin hyvä tapa päästä hetkeksi kunnolliseen 

työelämään, jolloin on mahdollista tehdä jopa niin hyvä vaikutus, että pääsee ihan oikeasti töihin. 

Yritys kasvaa kovaa vauhtia ja heillä on jatkuvasti avoinna erilaisia harjoittelu paikkoja, mahdollista 

on päästä esimerkiksi taloushallinnon, logistiikan, markkinoinnin tai viestinnän puolelle, ja jopa 

suunnittelun puolelle on otettu opiskelijoita. Mitään tarkkaa koulutusvaatimusta ei ole, mutta 

esimerkiksi konttorihenkilökunnalla kaupallinen tausta on oleellinen, eli esim. tradenomin-, 

ekonomin- tai merkonomin koulutus.  

Toimitusjohtja haastattelee kaikki hakijat itse ja on mielellään yhteyksissä suoraan koulujen 

kanssa, kun hakee harjoittelijoita johonkin tiettyyn tehtävään. 
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Toimitusjohtajan mielenkiinnon herättää hakija, joka ensinnäkin pääse ensimmäisen kynnyksen yli 

eli jo CV:tä luettaessa tulee rekrytoijalle sellainen olo, että tämä henkilö on juuri se mitä haetaan. 

Työhaastattelussa arvostetaan reipasta, avointa ja pirteää asennetta.  

Kielitaidolla on merkitystä, sillä englantia käytetään paljon, kun kommunikoidaan maailmalle. 

Lisäksi todella isossa osassa on myös ruotsi, jolla tehdään paljon kauppaa mm. Ruotsiin ja 

Norjaan. 

Martinex on perheyritys, joten töissä on todella ihana ja läheinen tunnelma, hyvä tekemisen 

meininki ja kiva työporukka. Positiivista perheyrityksessä on myös se, että asiat tapahtuvat yleensä 

ripeämmin.  

Turun alueella Martinex on iso toimija, joka on erittäin vakavarainen ja kasvuhaluinen, mikä tekee 

siitä myös erittäin varman työnantajan pitkällä aikajuoksulla. 

SOL Henkilöstöpalvelut 

SOL Henkilöstöpalvelut on vastuullinen ja eettisiin arvoihin perustuva perheyritys, joka on kasvanut 

valtavalla vauhdilla perustamisvuodestaan 2008 lähtien. Se toimii valtakunnallisesti useilla eri 

toimialoilla, kuten logistiikka, teollisuus, rakentaminen, toimisto ja kauppa. Asiakassuhteiden 

tavoite on luoda yhteistyöstä kumppanuussuhde, missä asiakkaan menestys on keskeisessä 

roolissa. Rekrytoinnissa yksi olennaisimmista asioista on selvittää työnhakijoiden asenne 

haettavaa tehtävää kohtaan.  

SOL:lle on mahdollista päästä töihin monien eri väylien kautta. Ilmoitamme avoimista työpaikoista 

TE-toimiston sivuilla, mutta paljon on tarjolla myös ns. piilotyöpaikkoja. CV-pankki on ahkerassa 

käytössä ja sinne kaikkien SOL:n töihin haluavien kannattaa jättää avoin hakemus. Monet tulevat 

töihin kavereiden suosittelemana, osa myös esimerkiksi työnhakumessujen kautta.  

SOL työllistää jatkuvasti paljon nuoria opiskelijoita. Opiskelijat viihtyvät heillä hyvin ja työntekijöiden 

toiveet kokopäivä- ja osa-aikatoiveista pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin. Yksi 

suurimmista asiakkaista on Posti, jonne haetaan varsinkin joulun aikaan paljon lisää apukäsiä. 

Postissa on aamuvuorojen lisäksi ilta- ja yövuoroja, joten päivisin ehtii hyvin opiskelemaan. Myös 

kesätöihin ja sesonkiapulaiseksi on mahdollista päästä. 

SOL:lla uskotaan työntekijöiden viihtyvyyden parantavan asiakasyritysten liikevaihtoa. 

Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain Ilopuntari-työtyytyväisyyskyselyillä. Mervi kertoo, että he 

saavat jatkuvasti hyvää palautetta työtekijöiden töissä viihtymisestä ja monet työntekijöistä ovat 

olleet heillä töissä jo useita vuosia. 

Fonecta Oy 

Alalla menestymisen avaimia ovat muun muassa halu kehittää itseään jatkuvasti ja uuden 

omaksumisen taidon. Tietynlainen itsekriittisyys ja luovuus ovat hyvän myyjän piirteitä. Myyjiä pitää 

kuitenkin olla yhtä moneen junaan kuin on asiakkaitakin, joten myyjää ei voi pistää tiettyyn muottiin 

vaan jokaisella heistä on oma persoonallinen myyntitapansa. 

Asuntoketju Oy 

Alalla menestymiseen vaaditaan sitkeyttä, omatoimisuutta, päämäärätietoisuutta ja oikeanlaista 

asennetta. Ala on raadollista ja todella kilpailuhenkistä, jolloin oikea asenne auttaa. ”Minä onnistun 

tässä ennemmin tai myöhemmin” ja ”kun töitä on, ne tehdään” ovat oikeita tapoja ajatella asioita.  
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Firmalta saa aina apua ja tukea työasioissa, mutta se helpottaa työntekijää, jos hänellä on myös 

tukea kodin puolesta, sillä työt eivät aina katso aikaa tai paikkaa. Lähtö työtehtävään saattaa tulla 

yllättäen. 

Mainostoimisto SST 

Ala on vauhdikas ja dynaaminen. Innokkuudella ja halulla kehittää omaa osaamistaan pääsee 

pitkälle. Pitää olla valmius oppia uutta. Aikatauluista huolehtiminen ja asiakaspalvelu on tärkeää. 

Heinoja Kirjanpitotoimisto 

Työntekijän tulisi olla tilitoimistotyyppiä tarkoittaen, että hänellä on kaaoksen hallinta 

ominaisuuksia. Hän pystyy pitämään hommat hallinnassa, kun jatkuva kiire on päällä ja 

häiriötekijöitä on ympärillä. 

Työntekijällä tulisi myös olla peruskoulutus taustalla, on tutustunut erilaisiin tarvittaviin lakeihin ja 

säädöksiin sekä on perehtynyt niihin. Hyvät asiakaspalvelut taidot ovat aina eduksi. Työntekijältä 

odotetaan, että hän kehittää itseään ammattitaidon ylläpitämiskesi. 

Calto Oy 

Aktiivisuus ja oikeanlainen asenne on ratkaisevassa asemassa, mutta tärkeintä on kuitenkin oma-

aloitteisuus. Jos työtehtävä on annettu, niin ei voi jäädä seisomaan paikalleen, vaan täytyy itse 

tehdä aloite ja jatkaa oma-aloitteisuuden kehittämistä jatkuvasti. 

Pärjääminen edellyttää, että työntekijä osaa etsiä ratkaisuja ongelmiin ja selvittää asioita, koska 

työpaikalla ei aina ole esimiestä paikalla valvomassa toimintaa tai antamassa ohjeita. On iso 

vahvuus, kun selviää itsenäisesti annetuista tehtävistä. Siksi firma kannustaa hankkimaan 

rohkeutta ja kasvattamaan oma-aloitteisuutta ennen työelämään siirtymistä. 

Biovian Oy 

Työympäristö on todella dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva. Se vaatii työntekijältä yhteistyökykyä 

eri osastojen ja erilaisten persoonien kanssa. Työntekijältä odotetaan, että hän on motivoitunut, 

aikaansaava persoona, joka pystyy tuottamaan tarvittavat dokumentit ja tekstit myös englanniksi, 

koska kyseessä on kansainvälinen yritys. Aikaisempi työkokemus ja koulutus katsotaan 

työnhakijalle aina eduksi. 

 


