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Tohtori

Heti ei tarvitse tietää, mitä 
haluaa tehdä isona. Punnitse 
kuitenkin hyvin omia 
vaihtoehtoja ja tee valinta! 
Muista: opiskelu on tärkeintä!

Työelämään pääsee monella eri tavalla,
erilaisia polkuja pitkin.
Voit jo yläkoulun aikana miettiä, 
mikä olisi oikea ammatti juuri sinulle. 
Oma unelma-ammatti voi löytyä esimerkiksi 
lempikouluaineen tai lempiharrastuksen avulla.
Tärkeintä on, että kuuntelet itseäsi
ja valitset huolellisesti.
Opiskelemalla saat helpommin 
haluamasi työpaikan.

Tämän oppaan alkupuolella
kerromme koulutuksesta 
ja annamme vinkkejä
erilaisista koulutuksista.
Kerromme yhteishausta, 
lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta 
sekä ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta. 

Oppaan toisessa osassa saat tietoa 
ammatinvalinnasta ja työnhausta. 

Lisäksi saat tietoa 
monikulttuurisesta työyhteisöstä 
ja yhdenvertaisesta työpaikasta. 
Lain mukaan työpaikalla
ei saa esimerkiksi syrjiä työntekijöitä,
vaan kaikki ovat yhdenvertaisia.

Sivun alareunassa on opintopolku, 
jonka avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedon. 
Pidä tämä opas tallessa työelämän alkuun asti. 
Voit lukea sitä myöhemminkin,
kun tilanteesi muuttuu ja tarvitset uutta tietoa.

Muista, että voit laittaa tavoitteesi 
niin korkealle kuin haluat. 
Jokaisella nuorella on mahdollisuus 
opiskella itselleen mieluisa ammatti.
Luota itseesi!

Mehdi Arai ja Evelyn Sõer 
Samalle viivalle ESR-hanke

Oma polku työelämään ja unelma-ammattiin
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Valinnan aika
Sinun ei tarvitse tietää yläkoulun jälkeen,
mitä työtä haluat tehdä koko loppuelämäsi.
Jotkut vaihtavat alaa vielä yli 50-vuotiaana.
Yläkoulun jälkeen on kuitenkin 
hyvä hakea johonkin koulutukseen.
Opiskelu kannattaa, vaikka et vielä tietäisi,
mitä haluat tehdä tulevaisuudessa.
Saat koulussa uutta tärkeää tietoa 
ja voit suunnitella tulevaisuutta. 
Tavoitteet tulevat selkeämmiksi 
ja tapaat uusia ystäviä. 

– Tärkeintä on tehdä valintoja ja
ottaa niistä itse vastuuta. Nuoren pitäisi tehdä sitä,
mikä on hänen mielestään kiinnostavaa,
opinto-ohjaaja Tiina Valtonen
Myllypuron yläasteen koulusta pohtii.

Miten pääsen opiskelemaan? 
Lukioon tai ammatilliseen koulutukseen 
haetaan yhteishaussa. Se järjestetään 
joka vuosi keväällä. Yhteishaku tarkoittaa sitä,
että kaikki opiskelijat koko Suomessa

voivat hakea samaan aikaan 
lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.
Hakulomake täytetään netissä 
osoitteessa www.opintopolku.fi. 
Lukioon opiskelijat valitaan lukuaineiden 
keskiarvon perusteella.  
Valinta ammatilliseen koulutukseen 
tehdään hakijan pisteiden perusteella. 
Pisteitä saa esimerkiksi todistuksen arvosanoista.

Kannattaa valita huolellisesti 
hakutoiveiden järjestys. Pääset siihen kouluun,
johon olet saanut tarpeeksi pisteitä
ja joka on sinun hakutoiveissasi ylimpänä.

Yhteishakuun osallistumiseen vaaditaan 
riittävää kielitaitoa. Päättötodistuksessa pitää 
olla suomen tai ruotsin 
kielen opetuksesta arvosanana 
vähintään seitsemän, 
jotta yhteishakuun voi osallistua. 
Lue lisää kielikokeesta sivulta 7.
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Opiskelemaan!

Amis =  Ammattiopisto

Opo   =  Opinto-ohjaaja, joka auttaa    
 koulupolun suunnittelussa.

Muista kesätyö!
Saat rahaa ja arvokasta 
työkokemusta opiskelun 
aikana. 

Miten saat pisteitä yhteishaussa      
ammatilliseen perustutkintoon? 

•	Haet samana vuonna, 
 kun saat peruskoulun päättötodistuksen  =  kuusi pistettä. 

•	 Sinulla ei ole vielä koulutuspaikkaa 
 ammatillisen perustutkintoon  =  kahdeksan pistettä.

•	 Jos ensimmäinen hakutoive 
 on ammatillinen koulutus  =  kaksi pistettä.

•	 Jos hakemaasi ammatilliseen koulutukseen 
 alle 30 prosenttia on samaa sukupuolta 
 kuin sinä  =  kaksi pistettä.

Voit myös parantaa suomen kielen taitoasi
tai eri oppiaineiden osaamistasi.

– Erilaiset valmistavat koulutukset antavat 
uusia taitoja ja lisäaikaa miettiä omaa tulevaisuutta. 
Lisäksi voit korottaa peruskoulun numeroitasi, 
opinto-ohjaaja Tiina Valtonen neuvoo.

Lukio vai amis?
Lukiolla ja amiksella on eroa.
Lukiossa opiskelu on teoreettisempaa.
Opiskelijan pitää lukea ja kirjoittaa
enemmän kuin amiksessa 
eli ammatillisessa oppilaitoksessa.
Lukiossa opiskelusta
ei saa pätevyyttä mihinkään ammattiin.
Lukion jälkeen usein haetaan
ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.
Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelu on
lähempänä käytännön työtä. 
– Jos suoritat lukion, sinulla on 
paremmat taidot opiskella yliopistossa.
Jos suoritat ammatillisen perustutkinnon, 
olet valmis johonkin tiettyyn ammattiin, 
lukion opinto-ohjaaja Anna Quagraine 
Mattlidens gymnasiumista selventää.

www.opintopolku.fi

Koulut voivat käyttää myös 
harkintaan perustuvaa valintaa.
Koulu voi valita 30 prosenttia 
jokaiseen kouluun hakevista 
opiskelijoista tätä harkintaan 
perustuvaa valintaa käyttäen. 
Silloin valintaa ei tehdä
hakupisteiden perusteella.

Harkintaan perustuvaa valintaa 
käytetään esimerkiksi silloin, jos hakija on 
suorittanut peruskoulun 
jossain muualla kuin Suomessa.

Laske yhteishaun pisteet etukäteen 
Oma pistemäärä kannattaa laskea etukäteen.
Voit pyytää opolta apua tähän.
Jos pistemääräsi riittää, 
voit valita monien koulujen joukosta. 
Jos et saa tarpeeksi pisteitä,
voit hakea myös kymppiluokalle,
lukioon valmistavaan koulutukseen eli LUVAan
tai ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavaan koulutukseen eli MAVAan. (ks. sivu 6.) 

Näihin valmistaviin koulutuksiin
kannattaa hakea varsinkin silloin,
jos et ole opiskellut suomea peruskoulussa. 

”Aloitin ensin opiskelut iltalukiossa, 
mutta sitten mua rupesi 
kiinnostamaan ravintola-ala. 
Oli helppoa vaihtaa koulua, 
koska ei noi valinnat ole lopullisia.”
– Inka, 18 vuotta

Tiesitkö tämän?
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Tiesitkö tämän?

Tavoitteet korkealla
Voit myös suorittaa kaksi tutkintoa samaan aikaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa 
ammatillista perustutkintoa ja lukiota 
samaan aikaan. Opiskelu on järjestetty 
eri tavalla eri oppilaitoksissa. 
Joissain kouluissa käydään esimerkiksi
kolmena päivänä viikosta ammattiopistoa
ja kahtena päivänä viikosta lukiota.

Milloin kahden tutkinnon suorittaminen 
kannattaa, opinto-ohjaaja Tiina Valtonen? 
Jos haluaa saada hyvän yleissivistyksen
ja ammatillisen tutkinnon nopeammin. 

Kenelle kaksoistutkinto sopii?
Pitää olla kunnianhimoinen ja ahkera.
Jos on ollut hyvä koulumenestys peruskoulussa, 
se varmasti auttaa.

Hyödyllistä lisätietoa vaihtoehdoista
yläkoulun jälkeen: www.ysinjalkeen.fi

Kymppiluokka on hyvä juttu! 

Voit parantaa osaamistasi ja 
korottaa päättötodistuksen numeroita. 
Voit hakea kymppiluokalle 
samana vuonna tai seuraavana vuonna siitä, 
kun sait peruskoulun päättötodistuksen. 

www.opintoluotsi.fi

MAVA helpottaa tietä   
ammatilliseen perustutkintoon 
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavassa koulutuksessa eli MAVAssa 
voit tutustua eri ammattiopintoihin 
ja suunnitella ammatinvalintaa. 
MAVAssa opiskellaan niitä tietoja ja taitoja,
joita tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa.
MAVA sopii niille, joiden suomen kielen taito 
ei vielä riitä yhteishakuun. Yhteishaussa vaaditaan 
parempaa kielitaitoa eli tasoa B 1.2.,
joka on sujuva peruskielitaito. 
MAVAan hakevien kielitaidon pitää olla 
tasolla A 2.2 eli kehittyvä peruskielitaito. 
Kysy kielitaitoon liittyvistä asioista lisää äidinkielen 
opettajaltasi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee 
tällä hetkellä sisältöä lukioon 
valmistavaan koulutukseen eli LUVAan. 
Koulutusta järjestetään 
syyslukukaudesta 2014 lähtien.

”Kymppiluokka oli mulle paras 
paikka nostaa numeroita, koska 
halusin lukioon.”
– John, 16 vuotta

S2 = suomi tai ruotsi toisena kielenä.

Työpajalla saa tehdä itse

Työpajalla opitaan tekemällä. 
Vähintään kolmen kuukauden pituinen 
työpajatoiminta lasketaan työkokemuksesi. 
Siitä saa työkokemuspisteitä yhteishakuun. 

www.tyopajatieto.fi

”Työpajalla on kivaa! 
Olen oppinut uusia asioita, 
kuten valokuvaamista.” 
– Tanja, 20 vuotta
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Opiskele omaa äidinkieltäsi
Oman äidinkielen opiskeleminen on tärkeää.
Oman äidinkielen hyvä taito
auttaa myös oppimaan suomea.
Lisäksi on hyvä tuntea omaa kulttuuriaan
ja arvostaa sitä. 
Kulttuurinen identiteetti myös 
vahvistuu, eli oma sisäinen olemuksesi kehittyy 
äidinkielen opiskelussa.
Myös työelämässä arvostetaan kielitaitoa.
Kunnat järjestävät oman äidinkielen 
opetusta tarpeen mukaan. 
Kysy lisätietoa koulusi opolta.

Mikä S2-opetus?
Suomi toisena kielenä eli S2-opetus 
auttaa menestymään koulussa. 
Asiantuntijoiden mukaan S2-opetukseen 
kannattaa osallistua,
jos oma äidinkieli on jokin muu kuin suomi. 

S2-opetuksessa suomea oppii 
tehokkaammin kuin suomi äidinkielenä -tunneilla. 
S2-opetusta järjestetään peruskoulussa, 
lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. 
Jatko-opintoihin ei vaikuta, 
valitsetko S2-opetuksen 
vai suomi äidinkielenä -opetuksen. 
Jos opiskelet ruotsinkielisessä koulussa, voit 
opiskella ruotsia toisena kielenä.

Kutsu kielikokeeseen
Kielitason voi todentaa monella eri tavalla, 
jos äidinkielesi on jokin muu kuin suomi.
Jos kielitasosi ei kuitenkaan riitä 
todistuksen numeroiden perusteella, 
saat kutsun kielikokeeseen yläkoulun viimeisenä 
keväänä. Kokeessa testataan, 
osaatko puhua suomea,
ymmärrätkö suomenkielistä tekstiä
ja osaatko kirjoittaa suomea tarpeeksi hyvin.

Opiskelemaan!
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Haluatko lukioon opiskelemaan?
Jos haluat – hienoa!
Lukiossa opiskelija ottaa enemmän 
vastuuta omasta oppimisesta 
kuin peruskoulussa.
Mutta lukio tuo myös vapautta.
– Kun suunnittelet, mitä kursseja opiskelet,
voit ottaa huomioon esimerkiksi
oman harrastuksesi, 
lukion opinto-ohjaaja Anna Quagraine 
Mattlidens gymnasiumista kertoo.

Lukiossa on tarjolla paljon erilaisia kursseja. 
Niistä opiskelija voi valita 
omat kiinnostuksen kohteet. 
Kurssivalinnat vaikuttavat myös jatko-opintoihin.
Koulujen valinnaisissa kursseissa on eroja. 
Jotkut lukiot painottavat opetuksessaan 
tiettyjä erityisaloja. 
Näitä voivat olla esimerkiksi
taide, media, yrittäjyys, luonnontieteet, 
urheilu tai kielet. 

Mitä tehdä lukion jälkeen? www.abit.fi

Abiturientti tai abi  = lukion viimeisen vuoden opiskelija

Kirjoitukset vaikuttavat tulevaisuuteen
Ylioppilaskirjoitukset ovat kokeita niistä aineista, 
joita opiskelet lukiossa. Kirjoitusten arvosanat 
vaikuttavat jatko-opintoihin. 
Ylioppilaskirjoitukset kannattaa huomioida jo 
ensimmäisestä lukiovuodesta lähtien. Voit nimittäin 
suorittaa kirjoitukset kolmessa erässä 
esimerkiksi keväällä, syksyllä ja 
seuraavana keväänä peräkkäisinä vuosina.

Äidinkieli tai suomi toisena kielenä 
on pakollinen koe ylioppilaskirjoituksissa. 
Sen lisäksi pitää valita kolme muuta pakollista koetta 
seuraavista neljästä eri ryhmästä: 
1) toinen kotimainen kieli, 2) muut kielet, 
3) matematiikka ja 4) reaaliaineet. 
Reaaliaineita ovat uskonto tai elämänkatsomustieto, 
filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, 
biologia, maantieto ja terveystieto. 
– Voit kirjoittaa esimerkiksi äidinkielen, englannin, 
matematiikan ja yhteiskuntaopin, 
opo Anna Quagraine selventää.

Lisätietoa www.lukio.fi

Tiesitkö tämän?

Lukiossa on 47–51 pakollista kurssia. 
Syventävät kurssit ovat jatkokursseja,
joita pitää valita vähintään kymmenen.

ma ti ke to pe

8.15–9.30 Filosofia 1 Filosofia 1 Biologia 1 Psykologia 1 Biologia 1

9.40–10.55 Englanti 2 Espanja B3 1 Kemia 3 Pitkä matikka 1 Kemia 3

11.05–12.20 Pitkä matikka 1 Kemia 3 Äidinkieli 2 Englanti 2 Espanja B3 1

13.00–14.15 Äidinkieli 2 Englanti 2 ryhmänohjaus (ROT) 13.00-13.20 Äidinkieli 2 Pitkä matikka 1

14.25–15.40 Biologia 1 Psykologia 1 13.30-14.35 Espanja B3 1 Filosofia 1 Psykologia 1

14.45-16.00 Liikunta 1

Lukio

Loput ovat valinnaisia kursseja.
Yhteensä kursseja pitää olla vähintään 75. 
Alla esimerkki lukion viikkolukujärjestyksestä.

Lounas
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Nyt juhlitaan! 

Opiskelemaan!

Vanhojen tanssit
Vanhojen tansseja juhlivat
lukion toisen luokan oppilaat silloin,
kun abiturientit lähtevät koulusta.
Opiskelijat pukeutuvat juhlavaatteisiin
ja esittävät vanhanaikaisia tansseja.

Penkkarit 
Penkkareissa abit juhlivat sitä,
että varsinainen koulu loppuu.
Samalla alkaa 
valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin.
Juhlaan kuuluu, että abiturientit ajelevat 
kuorma-autoilla ympäri kaupunkia. 
Abeilla on naamiaisasuja ja 
kuorma-autoissa on suuria pahvikuvia. 
Abit heittelevät kuorma-autoista 
makeisia jalankulkijoille.

Suomalaiseen lukioon kuuluvat
vahvasti vuosittaiset juhlat. 
Osallistuminen on vapaaehtoista. 
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Ammattiopisto ja oppisopimus
Kiinnostavatko sinua autot tai käsillä työskentely? 
Automekaanikon tai puusepän ammatti 
voisi olla sinua varten!

Vai kiinnostaako internet ja tietokoneet? 
Opiskele datanomiksi! 

Oletko aina halunnut auttaa ja hoitaa toisia ihmisiä? 
Sinusta voisi tulla lähihoitaja tai parturi-kampaaja!

Vaihtoehtoja on paljon. 
Suomessa on 52 ammatillista perustutkintoa
ja useita koulutusohjelmia. Jokainen voi hakea siihen, 
mihin haluaa. Kannattaa käyttää aikaa,
kun miettii oikeaa koulutusta itselleen.

– Nuorten pitäisi päästä kokeilemaan erilaisia aloja, 
Stadin ammattiopiston koordinoiva 
opinto-ohjaaja Riitta Ristlakki neuvoo.

Verkostoituminen alkaa työssäoppimisesta 
Ammatilliseen koulutukseen kuuluu 
työssäoppiminen eli työharjoittelu.
Se tarkoittaa oppimista, 
joka tapahtuu oikealla työpaikalla.
Ammatilliseen perustutkintoon
kuuluu vähintään 20 viikkoa työssäoppimista. 
Työssäoppiminen voi vaikuttaa merkittävästi työuraan. 
Työssäoppimisen ohjaaja voi nimittäin 
suositella sinua jollekin, 
jos olet työstäsi kiinnostunut ja yrität parhaasi. 
Näin alkaa työelämässä verkostoituminen!

Lisätietoa www.opintopolku.fi

Mitä tehdä amiksen jälkeen? www.ammattiosaaja.fi
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Ammattiopisto ja oppisopimus

Opiskelemaan!

Nyt juhlitaan! 

Valmistujaisjuhlat
Ammattiin valmistumista pitää juhlia! 
Yleensä juhlat pidetään sankarin kotona 
lähisukulaisten ja ystävien kanssa. 
Tarjolla on ruokaa, 
ja vieraat seurustelevat vapaasti keskenään. 

Jaksojen vaihtumiset
Luokat voivat järjestää pienet juhlat,
kun jakso vaihtuu lukujärjestyksessä. 
Juhlissa nautitaan hyvästä ruoasta, 
katsotaan elokuvia tai kuunnellaan musiikkia. 

Amiksessa tarvikehankintoja,  
lukiossa oppikirjoja

Oppikirjat maksavat lukiossa 
kolmen vuoden aikana 
yhteensä noin 1500 euroa,
jos hankkii kirjat uusina.
Ammatillisessa koulutuksessa ei tarvitse 
hankkia niin paljon kirjoja,
mutta jollain aloilla pitää hankkia välineitä.
Esimerkiksi kokkikoulutuksessa 
voit joutua hankkimaan omat veitset,
ja kampaajakoulussa tarvitset 
omat sakset ja muut työvälineet. 
Ammattiopistossa opiskelu maksaa
keskimäärin noin 600 euroa 
kolmen vuoden ajalta.

Tiesitkö tämän?

Ammatillinen koulutus 
sopii sinulle, 
jos pidät käsillä työskentelystä 
ja haluat olla ihmisten 
kanssa tekemisissä.

Oppisopimus – opiskele työelämässä

Harkitse oppisopimusta, jos koulunpenkillä 
istuminen ei sovi sinulle.
Näin pääset mukaan työelämään, 
mutta saat myös tutkinnon. 
Oppisopimus kestää noin kolme vuotta, 
jonka aikana olet 80 prosenttia työpaikalla 
ja 20 prosenttia koulussa. 

Kolme faktaa oppisopimuksesta: 

•	Oppisopimuskoulutuksen pituus
 riippuu opiskelijan tavoitteista, 
 tutkinnosta, osaamisesta 
 ja työkokemuksesta.

•	Työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa
 vähintään työehtosopimuksen mukaisesti.

•	Oppisopimuksesta tehdään 
 kirjallinen työsopimus.

Vinkkejä oppisopimustyöpaikan saamiseen: 
Varmista oppisopimustoimistosta,
että haluamasi koulutuksen 
voi toteuttaa oppisopimuksella.
Valitse työpaikka ja kysy, 
voitko päästä oppisopimukseen.
Kerro työnantajalle, että he voivat saada
koulutuskorvausta ja palkkatukea.
Jos tarvitset,  kysy neuvoja koulutustarkastajalta.

www.oppisopimus.net
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Ammattikorkeakoulu

Miten voi hakea?

Ammattikorkeakouluihin on tällä hetkellä
neljä eri hakua internetissä: 
Nuorten haku = koulu on päivisin.
Aikuisten haku = koulu on iltaisin. 
 - sopii niille, jotka tekevät töitä opiskelun ohella.
Vieraskielinen haku = englanninkielinen koulutus.
Opettajakorkeakoulu = voit opiskella 
ammatilliseksi opettajaksi.
Ylempi AMK = Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
antaa taidot työelämän kehittämistehtäviin,
joissa vaaditaan erityistä asiantuntemusta. 
Koulutus sopii niille, jotka ovat suorittaneet 
ammattikorkeakoulun tutkinnon. Lisäksi pitää 
olla myös työkokemusta 
hakemaltasi alalta vähintään kolme vuotta.

www.amkhaku.fi

Kuka voi hakea?

Voit hakea ammattikorkeakouluun,
jos sinulla on ylioppilastutkinto 
tai toisen asteen ammatillinen koulutus.
Haun jälkeen valintakokeeseen kutsutaan 
aikaisemman koulumenestyksen perusteella. 

1

2

Haku muuttuu!

AMK:n ja yliopiston haut keskitetään 
opintopolku.fi -sivuille 
internetiin syksyllä 2014. 
Haku onnistuu yhdellä 
sähköisellä lomakkeella, 
johon voi laittaa kuusi koulutoivetta 
mieluisuusjärjestykseen.

Tiesitkö tämän?

AMK = ammattikorkeakoulu

Toisen asteen koulutuksen jälkeen
voit opiskella lisää. Ammattikorkeakoulussa 
valmistutaan erilaisiin asiantuntija-, kehittämis- ja 
esimiestehtäviin. Voit opiskella esimerkiksi 
tekniikan ja liikenteen alaa, 
sosiaali- ja terveysalaa tai talousalaa. 
Opinnot jakautuvat yleensä teoria-, tentti- ja 
harjoittelujaksoihin. Kokonaisuudessaan AMK 
kestää 3,5–4,5 vuotta.

Ammattikorkeakoulu sopii sinulle, 
jos haluat käytännönläheisempää korkeakoulutusta.  
Ammattikorkeakoulussa opiskelijalle
syntyy yleensä hyvät verkostot työelämään. 
Tutkintoon kuuluu yhteensä puolen vuoden 
työharjoittelu, joka auttaa verkostojen luomisessa. 

Joillakin aloilla on etukäteistehtäviä tai 
valintakoe. Mieti ennen valintakoetta, 
miksi juuri sinut pitäisi valita kouluun.
Mieti myös omaa motivaatiotasi.
Valintakokeen haastattelussa voidaan 
kysyä näitä asioita.
 

Miten valintakokeeseen    
voi valmistautua?3
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Yliopisto 
Yliopistossa keskitytään siihen, 
miten asiat toimivat teoriassa ja miten niitä kehitetään. 
Yliopistosta valmistutaan maisteriksi.
Maisterin tutkinto on pakollinen muun muassa 
lääkärin, opettajan tai puheterapeutin ammatissa.

Yliopistossa on todella paljon valinnan varaa: 
oppiaineita saattaa olla jopa kolmesataa 
ja eri tiedekuntia on kymmeniä.
Suomen yliopistoissa on 21 eri koulutusalaa.

Suurimmat alat ovat teknillistieteellinen,
humanistinen ja luonnontieteellinen ala. 
Muita aloja ovat kuvataideala, teatteri- ja tanssiala
sekä eläinlääketieteellinen ala.
Esimerkiksi humanistisessa tiedekunnassa 
opiskellaan filosofiaa, historiaa, 
taidetta ja kulttuuria sekä vieraita kieliä. 
Teknillistieteellisessä voit opiskella 
esimerkiksi arkkitehtuuria.

Neljä faktaa yliopistosta:

•	Yliopistossa suoritettu tutkinto
 antaa pätevyyden toimia asiantuntija-, 

suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtävissä.

•	Useimmilla yliopiston aloilla
 suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto
 eli kandidaatin tutkinto.
 Sen voi suorittaa kolmessa vuodessa.

•	Tämän jälkeen jatketaan
 ylempään korkeakoulututkintoon
 eli maisterin tutkintoon. Sen voi suorittaa 

kahdessa vuodessa.

•	Yliopistotutkinnot voivat sisältää
 myös työharjoittelun.

Miten voi hakea?

Tiesitkö tämän?

Yliopistoon haetaan yhdellä hakulomakkeella, 
johon voi valita yhteensä yhdeksän koulua.
Yliopistot tekevät itse opiskelijavalinnat.
Vuodessa on kaksi hakua, keväällä ja syksyllä. 
Haku kannattaa tehdä heti kun mahdollista. 

www.yliopistohaku.fi

Miten yliopistot   
valitsevat opiskelijat?

Valinta perustuu yleensä 
opiskelijan aikaisempaan koulumenestykseen 
ja valintakokeeseen. 
Jokaisen yliopiston koulutusesittelyissä 
on tarkat tiedot valintaperusteista. 
Tutustu niihin huolella. Löydät 
koulutusesitteet yliopistojen nettisivuilta.

Opiskelemaan!

Voit hakea yliopistoon,
jos sinulla on ylioppilastutkinto 
tai toisen asteen ammatillinen 
koulutus.

Kuka voi hakea?1

2

3 Tutustu kouluasteisiin, 
katso videot:
www.samalleviivalle.fi
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Koulutuksen jälkeen on aika 
siirtyä kokonaan työelämään. 

Kun olet ahkera, oma-aloitteinen ja täsmällinen,
sinulla on oikea asenne työhön. 
Aikatauluja ja työaikoja pitää noudattaa.
Työelämässä arvostetaan kielitaitoa ja eri 
kulttuurien tuntemusta.  
Näitä asioita kannattaa korostaa työhakemuksessa.

Työhakemuksella näytät osaamisesi
Harrastatko jotain? Mitä kieliä osaat?
Oletko ollut kesätöissä tai TET-harjoittelussa?
Kerro tämä kaikki työhakemuksessasi!

Työhakemus lähetetään ennen työhaastattelua 
netin kautta valmiilla vastauslomakkeella
tai sähköpostilla suoraan työnantajalle. 
Jos työnhakuilmoituksessa annetaan
puhelinnumero, soita työnantajalle. 

Mieti etukäteen, mitä kysyt. 
Näin voit todistaa oma-aloitteisuuttasi!

Työhakemus kannattaa kirjoittaa hyvin.
Työnantajat arvostavat selkeää, virheetöntä 
ja joukosta erottuvaa hakemusta.
Käytä työhakemuksessa esimerkkejä. 
Jos sanot, että olet oma-aloitteinen, 
kerro miten se on näkynyt. 

Työhakemuksen mukana lähetetään
yleensä myös ansioluettelo eli CV.
Se on lista siitä, mitä olet opiskellut ja
mitä työtä olet tehnyt. Siinä voi myös
kertoa erikoistaidoista tai harrastuksista.
Sinut kutsutaan työhaastatteluun,
jos työnantaja kiinnostuu sinusta
hakemuksesi perusteella.
Yleensä työhaastatteluun kutsutaan
1–10 työnhakijaa. Haastattelun jälkeen 
työnantaja päättää, kuka saa työpaikan.

Ensimmäiset askeleet 
työelämään
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Tiesitkö tämän?

On myös hyvä kirjoittaa 
suosittelijoiden nimiä ansioluetteloon.
Tällä tarkoitetaan sitä, 
että joku suosittelee sinua 
sopivaksi työntekijäksi tähän työhön.
Muista kysyä suosittelijalta itseltään,
saatko mainita hänet 
suosittelijana ansioluettelossasi.
Suosittelija voi olla esimerkiksi 
harrastuksesi valmentaja, 
harjoittelun ohjaaja tai kesätyön esimies.

Työelämään!

Älä  lannistu, jos et saa heti töitä. 
Työnhaku vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. 
Työn hakeminen on kuin työntekoa.
Yritä löytää uusia työnantajia ja uusia aloja. 
Kannattaa hakea myös 
määräaikaisia työsuhteita.
Ammattia voi vaihtaa myöhemmin, 
kunhan opiskelee lisää 
tai kouluttautuu omassa työssään.

Vinkkejä työnhakuun  www.te-palvelut.fi
Lue lisää  www.kunkoululoppuu.fi

Yleisimpiä kysymyksiä työhaastattelussa

•	Miksi haet tätä paikkaa? 
	 Tällä	kysymyksellä	selvitetään	motivaatiotasi.		

•	Miksi juuri sinut pitäisi valita tähän 
työhön? 

	 Kerro,	miten	sinun	taitosi
	 ovat	hyödyksi	yritykselle.

•	Millainen työtoveri olet?
	 Kerro	luonteenpiirteistäsi	esimerkkien	avulla.

•	Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? 
	 Mainitse	esimerkiksi	kolme	vahvuutta,	
	 mutta	mieti	etukäteen	myös	heikkouksia.

Viisi vinkkiä työhaastatteluun 

•	Valmistaudu	hyvin!	
	 Ota	selvää	työpaikasta	
	 ja	harjoittele	kysymyksiin	vastauksia.

•	 Pukeudu	siististi	ja	työhön	sopivalla	tavalla.	
•	Varmista,	että	olet	ajoissa	paikalla.	
	 Ilmoita	soittamalla,	jos	myöhästyt.

•	 Katso	haastattelijaa	silmiin.	
	 Kuuntele	rauhallisesti.

•	Ole	aina	rehellinen	ja	oma	itsesi.	

Muun muassa näihin kysymyksiin 
EI tarvitse vastata:

•	Mikä	on	uskontosi?
•	Oletko	parisuhteessa	vai	sinkku?
•	Aiotko	hankkia	lapsia?

Suomen	lain	mukaan	
näihin	kysymyksiin	ei	tarvitse	
työhaastattelussa	vastata.	
Myös	terveyteesi	liittyvät	kysymykset	
ovat	arkaluonteisia.	
Työhaastattelussa	sinun	tarvitsee	
vastata	vain,		jos	kysymys	todella	liittyy	
hakemaasi	työhön.	
Jos	haet	esimerkiksi	toimistotyöhön,	
työnantajan	ei	tarvitse	tietää,	
onko	näkösi	tarpeeksi	hyvä	
autolla	ajamiseen.	

Lue	Duuni-lehden	
monikulttuurisuuden	teemanumerosta,	
miten	haastatteluun	kannattaa	
valmistautua.	
www.samalleviivalle.fi
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Tulet varmasti kuulemaan työelämässä, 
kuinka tärkeää verkostoituminen on. 
– Bisnes ei toimi ilman ihmisiä. 
Verkostoituminen auttaa, kun etsit
seuraavaa työpaikkaa, 
asiakasta tai yhteistyökumppania, 
LumoLink-yrityksen perustaja Artem Daniliants 
kertoo.
Kun haet työtä, sinun kannattaa miettiä, 
tunnetko jonkun työnantajan tai yrityksen,
johon voit ottaa yhteyttä. 
Tunteeko esimerkiksi joku ystävistäsi työnantajan, 
joka tarvitsee uusia työntekijöitä?

Miten verkostoituminen onnistuu?
– Yritä olla hyödyksi muille. 
Näin autat muita ja samalla
oma verkostosi kasvaa ja kehittyy,

Opi verkostoitumaan

Artem Daniliants sanoo.
Hänellä on ollut oma yritys 
vuoden 2010 alusta lähtien.
– Mulle yrittäjyys merkitsee paljon. 
Saan tehdä monipuolisesti asioita ja olla luova, 
Daniliants kertoo.

Erityisesti yrittäjän pitää osata verkostoitua.
Jos haluaa yrittäjäksi, 
pitää olla sinnikäs halu menestyä
ja hyvät sosiaaliset taidot.
Artem Daniliantsin verkostoituminen alkoi 
Suomen Nuorkauppakamarit ry:stä, kun hän 
voitti yhdistyksen järjestämän väittelykilpailun.

Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä opiskelun 
jälkeen, tutustu Nuorkauppakamarit ry:hyn 
nettisivuilla www.jci.fi.

Sosiaalista	mediaa	

voi	käyttää	hyödyksi,	kun	hakee	työtä.	

Mieti,	voisitko	esimerkiksi	sisällyttää	

Facebook-profiiliin	videoklipin	itsestäsi	

ja	mainita	siitä	työhakemuksessa.	

Muista,	että	myös	työnantajat	

käyttävät	sosiaalista	mediaa	

julkaisemalla	siellä	työpaikkailmoituksia.	

16
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Työelämään!

Näin aloitat verkostoitumisen

•	Etsi	verkostoitumistapahtumia	netistä.
•	Osallistu	mahdollisimman	moneen.
•	Ota	tapahtumaan	mukaan	oikea	asenne	eli	hymyä,	
	 oma-aloitteisuutta	ja	paljon	rohkeutta!

•	Aseta	itsellesi	jokin	tavoite.	
	 Esimerkiksi	et	poistu	tapahtumasta
	 ennen	kuin	olet	saanut	vaikka	kymmenen	käyntikorttia.	

•	Hyödynnä	myös	omia	harrastuksiasi	verkostoitumisessa.	
•	 Tutustu	harrastuskavereihin.	
•	 Keskustelkaa	työkokemuksista.	
•	 Seuraava	työnantajasi	saattaa	olla	
	 kaverisi	nykyinen	työnantaja!	
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Työelämän aloittaminen 
on aina jännittävää. 
Uusia asioita tulee paljon.
Samaan aikaan pitäisi keskittyä työntekoon. 
Oma-aloitteinen ja innokas asenne 
merkitsee paljon, mutta oikea työilmapiiri 
syntyy yrityksen sisällä. 
Asioista päätetään yhdessä, tiiminä.
– Hyvä tiimityöskentely on merkittävä asia. 
Kivat työkaverit ovat siis tärkeitä. 
Myös lähimmän esimiehen 
pitäisi olla kannustava, 
matkapuhelinoperaattori Elisa Oyj:n 
henkilöstöjohtaja Merja Ranta-Aho kertoo.

Oikealla asenteella kohti menestystä
Tiimityöskentely vaatii jokaiselta 
oman panoksen ja oikean asenteen. 
Mitä se asenne sitten tarkoittaa? 

Onnistu työssäsi
Se tarkoittaa esimerkiksi 
hyviä sosiaalisia taitoja ja sitä, 
että osaa ottaa oppia muilta.
Työkavereilta voi aina kysyä, 
jos jokin työhön liittyvä asia on epäselvä. 

– Muita ihmisiä pitää kuunnella
ja ottaa heidät huomioon. 
Työnteossa voi aina myös miettiä, 
miten voisi tehdä jonkin asian paremmin, 
Ranta-Aho neuvoo.

Työnteon pitää olla mukavaa, 
mutta samalla haastavaa. 
Hyvässä työpaikassa työnantaja kuuntelee sinua. 
– Työnjaon pitää olla selkeä
ja työvälineiden kunnossa. 
Työntekijällä pitäisi olla sellainen tunne, 
että työllä on jokin merkitys, Ranta-Aho sanoo.

Perehdyttämisen pitää olla selkeää

	Työntekoon	perehdyttäminen	on	sitä,	
että	uudelle	työntekijälle	
opetetaan	työvälineiden	käyttöä	
ja	tutustutaan	työtiloihin	sekä	työkavereihin.

–	Perehdyttäminen	varmistaa,	
että	työntekijä	selviytyy	työtehtävistä	turvallisesti,	
Itellan	palveluesimies	Aku Ryhänen	sanoo.

Perehdyttäminen	on	työnantajan	vastuulla.	
Työtekijällä	on	oikeus	kysyä,	
jos	jokin	asia	on	epäselvä.	
Kannattaa	sanoa,	jos	perehdyttämisessä	
esimerkiksi	kerrotaan	asioista	liian	nopeasti.
	
–	Hyvä	työntekijä	on	avoin,	
rohkea	ja	yhteistyökykyinen.
Myös	perehdyttämisen	aikana,	
Ryhänen	sanoo.

”Nuori	saa	varmasti	hyvää	palautetta,	
jos	hänellä	on	työssään	myönteinen	asenne,	
jos	hän	uskaltaa	pyytää	apua	ja	
menee	reippaasti	mukaan	uusiin	työtehtäviin.”
–	Elisan	henkilöstöjohtaja	Merja	Ranta-Aho

”Hyvä	työnantaja	on	luotettava.
Hän	tuntee	työntekijänsä
ja	osaa	antaa	heille	sopivia	
työtehtäviä.”
– Johannes,	24	vuotta

18
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Työelämään!

Työtodistus
Työntekijällä on aina oikeus
saada työtodistus työsuhteen päätyttyä.
Todistusmalleja on erilaisia. 
Tästä mallista näet, 
mitä työtodistuksessa pitää olla.
Jos et pyynnöistä huolimatta
saa työnantajalta työtodistusta, 
voit pyytää apua työsuojeluviranomaiselta.

www.tyosuojelu.fi

koulutuksesta ja työelämästä
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Työntekijän nimi:  Ahmed Ahkera
Henkilötunnus:  123456–1111

Yrityksen tiedot:
Nimi:  Elektroniikka Oy
Osoite:  Yritystie 7, 00100 Helsinki

TYÖTODISTUS

Ahmed Ahkera on ollut Elektroniikka Oy:n palveluksessa 
02.06.2013–16.08.2013. 
Ahkeran tehtäviin kuului valokuvien ja dokumenttien arkistointi 
ja asiakaspalvelupuhelimeen vastaaminen. 

Ahkera suoriutui annetuista tehtävistä erittäin hyvin. 
Hän oli oma-aloitteinen ja tarttui työtehtäviin innostuneesti. 

Työsuhteen päättymisen syy oli määräaikaisuus.

Paikka ja päiväys

Työnjohtaja

Pakollinen 
tieto!

Työntekijä voi pyytää 
työtodistukseen 
arvion työtaidoistaan 
ja käytöksestään. 
Todistuksen voi pyytää 
myös ilman arviota.

Allekirjoitus ja 
nimenselvennys

Helsinki 16.8.2013

Työtodistukseen kirjoitetaan 
työsuhteen päättymisen syy 
vain, jos työntekijä pyytää 
sitä. 
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Hyvässä työpaikassa arvostetaan 
jokaisen panosta, mutta myös sääntöjen 
pitää olla kaikille samat. Tylsät lakipykälät 
saattavat kuulostaa turhilta,  
mutta on tärkeää ymmärtää omat oikeutensa. 
Tiedätkö esimerkiksi, 
kuinka paljon sinun kuuluisi saada palkkaa? 
Tai kuinka monta tuntia saat olla töissä?

Omat oikeudet ja velvollisuudet 
Työnantajalla ja työntekijällä
on oikeuksia ja velvollisuuksia. 
Suomen laki käsittelee työelämää 
ja kieltää muun muassa syrjinnän.
Silloin kun ei ole syrjintää, kaikki ovat samanarvoisia 

iästä, terveydentilasta, etnisestä alkuperästä, 
kielestä tai mielipiteestä riippumatta.

Nuori työntekijä
Suomessa on erikseen laki 
alle 18-vuotiaiden työntekijöiden oikeuksista. 
Työaikojen lisäksi laki kertoo, 
minkälaista työtä nuoret saavat tehdä. 
Nuori työntekijä ei saa tehdä 
esimerkiksi sellaista työtä, 
mikä sisältää liian vastuullisia tehtäviä. 
Lisäksi työt eivät saa vaatia 
kohtuuttomia ponnisteluja. 
Työ ei myöskään saa vahingoittaa nuoren 
ruumiillista tai henkistä kehitystä. 

Yhdenvertaisuus 
työpaikalla
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Tiesitkö tämän?

Muista	verokortti!	

www.vero.fi

Sairastuin – mitä teen?
Sairastumisesta tai tapaturmasta 
pitää ilmoittaa heti työnantajalle.
Työsopimuslain mukaan 
sinulla on oikeus saada täysi palkka 
sairausloman ensimmäisten yhdeksän päivän ajalta, 
jos työsuhteesi on kestänyt yli kuukauden. 
Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, 
saat puolet normaalista palkasta.
Usein työnantaja haluaa nähdä
lääkärintodistuksen sairastumisesta.

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, 
jos hän aiheuttaa työkyvyttömyyden
tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Älä tee myöskään liian paljon työtä. 
Sekin voi johtaa sairastumiseen. 
Työnantajan kanssa pitää jutella, 
jos työtä on liikaa. 

Pyydä neuvoa työkaverilta tai luottamusmieheltä, 
jos sinua pelottaa puhua esimiehelle. 
Voit ottaa työmäärän puheeksi palaverissa, 
kun työtehtäviä jaetaan. 

Työelämään!

13–14-vuotiaat

•	Koulupäivän	ja	työajan	yhteispituus	saa	olla	enintään	kahdeksan	tuntia	
vuorokaudessa.	

•	 Ruokatunti	on	30	minuuttia,		jos	työaika	on	yli	neljä	tuntia	ja	30	minuuttia.	
•	 Yhdenjaksoista	lepoa	pitää	olla	joka	viikko	38	tuntia.	

•	 Säännöllinen	työaika	saa	olla	
	 korkeintaan	seitsemän	tuntia	vuorokaudessa.	

•	 Koulun	vapaapäivinä	saat	tehdä	
	 seitsemän	tuntia	töitä,
	 koulupäivinä	kaksi	tuntia.

•	 Ylitöitä	ei	saa	tehdä!
•	 Työaika	pitää	sijoittaa	kello	8–20	väliin.

15–17-vuotiaat

•	 	Säännöllinen	työaika	saa	olla	
	 korkeintaan	kahdeksan	tuntia	vuorokaudessa.	

•	 Ylitöitä	saa	tehdä,	mutta	ei	ole	pakko.	
	 Niitä	saa	tehdä	kuitenkin	
	 korkeintaan	80	tuntia	vuodessa.

•	 Työaika	pitää	sijoittaa	yleensä	
	 kello	6–22	väliin.	

•	 Kotitaloustöissä	töitä	saa	tehdä	kello	23:een	
asti,	jos	siihen	on	erityinen	syy.	

Työehtosopimus eli TES

•	TES	määrittelee	palkat,	työajat,	lomat	ja	muut	edut.
•	 Jokaisessa	ammatissa	on	oma	työehtosopimus.
•	 Työnantajan	on	noudatettava	
	 valtakunnallista	työehtosopimusta,	
	 joka	määrittelee	työsuhteen	ehdot	ja	työolot.	

•	 Työehtosopimuksesta	kannattaa	kysyä	
	 oman	työpaikan	luottamusmieheltä.	
	 Lähes	jokaisessa	työpaikassa	on	luottamusmies,	
	 joka	edustaa	työntekijöitä.	
	 Hänelle	voi	puhua	luottamuksellisesti	
	 työhön	liittyvistä	asioista.

Alle 18-vuotiaan työaika

Palkkaus

•	 Palkat	määräytyvät	työtehtävien	
	 tai	ammatin	mukaisesti.

•	 Useimmilla	työpaikoilla	noudatetaan	
	 TES:in	mukaista	palkkausta.	

•	Vuonna	2012	alle	20-vuotiaan	
	 keskiansio	kuukaudessa	oli	1952	euroa.	

•	 Pienimmät	kuukausipalkat	olivat	1364	euroa	
	 ja	isoimmat	kuukausipalkat	2552	euroa.	
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Monikulttuurinen työyhteisö
Kiva ja viihtyisä työympäristö
syntyy yhteistyössä työnantajan
ja kaikkien työntekijöiden kesken.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla pitää olla 
mahdollisuus edetä työssään vaativampiin 
tehtäviin.
Ja sitä, että kaikkien työntekijöiden pitää 
saada koulutusta. On myös tärkeää,
että työtehtävät vaihtelevat tarpeeksi. 
Näistä asioista muodostuu 
monikulttuurinen työyhteisö, 
jossa otetaan huomioon 
työntekijöiden erilaiset taustat. 

Monikulttuurisessa työyhteisössä 
työntekijät ovat yhdenvertaisia.
Lisäksi tämä tarkoittaa, 
että riippumatta työntekijän taustasta 
hänellä on samat mahdollisuudet 
ja velvollisuudet kuin muilla työntekijöillä.
Yhdenvertaisessa työyhteisössä
kunnioitetaan kaikkien työtapoja.
Toisen erilainen ajattelutapa hyväksytään.

– Kaikilla on omat tavat työskennellä. 
Esimerkiksi yhden työntekijän mielestä 
on tärkeää kirjoittaa raportit 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 
Toisen mielestä asiakkaiden kanssa 
pitäisi keskustella enemmän. 
Kummankin työtavat ovat silti oikeita, 
Helsingin kaupungin projektipäällikkö 
Miriam Attias sanoo.

Jokaisella oikeus olla oma itsensä
Monikulttuurisessa työyhteisössä 
säännöt laaditaan yhdessä 
ja niitä sovelletaan tasapuolisesti. 
Työyhteisössä saa olla oma itsensä,
mutta tämä ei tarkoita sitä, 
että saa tehdä mitä vain. 
Työkavereita täytyy kunnioittaa 
ja sääntöjä täytyy noudattaa. 
Toimivassa työyhteisössä kaikki voivat olla 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Jokaisella on myös oikeus ilmaista 
omat mielipiteensä.
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Tigsu
Monikulttuurinen työyhteisö

Työelämään!
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– Esimiehellä on päävastuu siitä, 
että jokainen saa olla oma itsensä. 
Jos jokin asia painaa, se kannattaa kertoa. 
Jos esimerkiksi olet kokenut kiusaamista, 
kerro tarkasti mitä tapahtui 
ja miltä asia sinusta tuntui, Miriam Attias neuvoo.

Hyvä työpaikka antaa myös 
mahdollisuuden olla luova. 
– Uskon, että vastuu saa 
ihmisen tekemään parhaansa, Attias pohtii.
Hyvässä työyhteisössä riittäisi vain yksi sääntö. 
– Saa erehtyä ja mokata! 
Jos ilmapiiri on salliva virheille, 
se kannustaa myös yrittämään, Attias lisää.

Ennakkoluuloton työpaikka 
Stereotypiat eli vahvat ennakkoluulot
huonontavat työpaikan ilmapiiriä. 
Näitä ennakkoluuloja on usein 
sekä työnantajalla että työntekijöilläkin. 

Monikulttuurisessa työyhteisössä 
työntekijät tuntevat toistensa tavat työskennellä. 
Jos työkaverisi puheet tai työtavat 
ovat mielestäsi outoja, 
selvitä asia rohkeasti kysymällä.

Yhdenvertaisessa työyhteisössä 

Työntekijä

•	 on	avoin,	rehellinen	ja	ennakkoluuloton
•	 tuntee	omat	oikeutensa,	esimerkiksi	
lainmukaiset	työajat	(ks.	sivu 21)

•	 ottaa	vastuun	työilmapiirin	kehittämisestä
•	 osaa	kuunnella
•	 osaa	johtaa	itseään	ja	tekee	sovitut	työt	
tunnollisesti.

Työnantaja

•	 kehittää	ennalta	ehkäiseviä	toimenpiteitä	
	 yhdessä	työntekijöiden	kanssa	

•	 kehittää	ristiriidoille	ratkaisuja
•	 on	ennakkoluuloton	
•	 antaa	positiivista	ja	rakentavaa	palautetta
•	 ottaa	huomioon	työntekijöiden	toiveet
•	 luottaa	työntekijöihin
•	 ottaa	vastuun	työntekijöiden	viihtyvyydestä,	
työvälineistä	ja	työtavoista.
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