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KIVA SAADA SINUT TÖIHIN
VARKAUDEN KAUPUNGILLE!
Olet tärkeässä roolissa Varkauden kaupungin
työntekijänä. Käytä rohkeasti vahvuuksiasi ja
osaamistasi, joita toisilla ei välttämättä ole.
Kysy rohkeasti seuraavaa tehtävää, kun edellinen on valmistunut. Ideoi, ehdota, anna palautetta ja innosta muita samaan! Jos työssä
ilmenee epäkohtia tai ongelmia, selvitetään
ne yhdessä saman tien.

TYÖN PELISÄÄNNÖT
Jotta yhteistyö kaikkien kanssa sujuisi saumattomasti, täytyy olla pelisäännöt
eli yhteiset toimintatavat, joita jokainen osaltaan noudattaa.
TYÖSOPIMUS JA PALKKA
Tekemästään työstä saa työsopimuksessa ilmoitetun rahallisen korvauksen.
Palkanmaksua varten toimita vastaavalle ohjaajalle/esimiehelle verokortti ja
tilitiedot. Kesätyön päätteeksi voit pyytää Sarastialta palvelutodistuksen, joka
sisältää tehtävänimikkeen ja palveluajan.
Palvelutodistuksen tilaaminen:
https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/> tilaa palvelusuhdetodistus
VAITIOLOVELVOLLISUUS
Työehtosopimus ja lait takaavat meille turvallisen ja viihtyisän työympäristön, joka
onnistuu ohjeita noudattamalla. Muista vaitiolovelvollisuus! Työpaikalla näkemäsi
ja kuulemasi asiat ovat organisaation asioita. Et saa kertoa näistä eteenpäin.
PUHELIN JA OMAT ASIAT
Tietokone on työväline, ei henkilökohtaisten asioiden hoitoa varten. Oma puhelin
pidetään työpäivän aikana suljettuna tai äänettömänä. Henkilökohtaiset puhelut
ja somettaminen on sallittua vain tauoilla, ellei someviestintä sisälly työtehtäviisi.
TUPAKKA
Varkauden kaupunki on savuton työpaikka ja tupakointi työaikana on kielletty.
Mikäli sinulle on annettu oikeus poistua työpaikalta tauon aikana, voit käydä
tupakoimassa virallisella tupakointipaikalla.

POISSAOLOT
Ilmoita siitä välittömästi vastaavalle ohjaajalle/esimiehelle puhelimitse (ei tekstiviestillä). Tarvittaessa sinua pyydetään toimittamaan lääkärin tai hoitajan myöntämä
poissaolotodistus, jonka saa esim. omalta terveysasemalta.
Muista poissaoloista (esim. häät, hautajaiset) tulee sopia hyvissä ajoin vastaavan
ohjaajan/esimiehen kanssa. Menetetyt työtunnit pääsääntöisesti korvataan.
Kampaaja-, hieroja- ja muut vastaavat ajat varataan työajan ulkopuolelle.

TYÖSUOJELU JA TYÖTURVALLISUUS
Käytännössä työsuojelu on yhteistyötä, jonka tavoitteena on huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä työntekijöiden työkyvystä. Työn vaarat ja haitat ovat eri työtehtävissä, esimerkiksi hoitotyössä ja puutarhan hoidossa,
erilaisia. Työtehtävästä riippuen työnantaja hankkii henkilösuojaimia ja työntekijällä on lakisääteinen velvoite käyttää hänelle osoitettuja suojaimia. Muista myös
turvallisuus- ja pelastussuunnitelmiin tutustuminen työskentelypaikoissasi.
Työsuojelu työpaikalla koskee myös kesätyötä. Mikäli kesätyössä ilmenee ongelmia, pyri selvittämään ne ensisijaisesti työpaikalla. Apua asian selvittämiseksi
voi pyytää luottamusmieheltä, työsuojeluvaltuutetulta tai muulta työntekijäin
edustajalta.

KESÄTYÖNTEKIJÄN HENKILÖSTÖEDUT
Varkauden uimahalli Ilopisara tarjoaa mm. viihtyisän allas- ja saunaosaston lisäksi
kuntosalin. Työnantaja tarjoaa jokaista työviikkoa kohden yhden Ilopisaran kertalipun. Pyydä liput esimieheltä tai vastaavalta ohjaajalta.
Varkauden keskustassa sijaitseva Pirtinvirta on yksi Savon parhaimmista kuhapaikoista. Varkauden kaupungin työntekijöiden käytössä on neljä koskikalastuslupaa.
Kalastusluvan voi noutaa museolta 20 €:n panttia vastaan. 18--64-vuotiaalla kalastajalla tulee myös olla Maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoito maksettuna.
Muista täyttää palautekysely kesätyöhön liittyvistä asioista.
Linkin saat esimieheltäsi. Palautekyselyyn vastataan nimettömänä.
Jättämällä yhteystietosi saat kiitoksena kertalipun elokuvateatteri Maximiin.

TERVETULOA KESÄTÖIHIN
VARKAUDEN KAUPUNGILLE!
■ Pyydä ja tarjoa apua.
■ Noudata annettuja työaikoja.
■ Työskentele ahkerasti ja hymyssä suin.
■ Töissä ja työkavereiden kanssa saa olla hauskaa,
mutta asiallisuuden rajoissa.
■ Kunnioitetaan työtovereiden työrauhaa ja tehdään
jokaisen asiakkaan kohtaamisesta ikimuistoinen 		
myönteinen kokemus.
■ Aina saa ja pitää kysyä, jos on jotakin epäselvää.
■ Ongelman kohdatessa tai aina kun tarvitset tukea/		
apua, ota ensisijaisesti yhteyttä vastaavaan ohjaajaan
tai esimieheen.

Kesätyöntekijän yleisperehdytyksestä
vastaa henkilöstöpalvelut.
Työhön perehdytys tapahtuu työyksiköissä.

