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Löydät kursivoitujen sanojen selitykset oppaan lopusta,  

käsiteluettelosta. 

 

 

 

1. Suomalainen koulutusjärjestelmä 
 

 

Suomessa on yleinen oppivelvollisuus.  

Se tarkoittaa, että jokaisen lapsen tai nuoren pitää  

osallistua perusopetukseen. 

Oppivelvollisuus alkaa 7 vuoden iässä. 

Se päättyy, kun nuori on suorittanut oppivelvollisuuden  

tai kun hän täyttää 17 vuotta. 

 

Perusopetuksen jälkeen nuori voi jatkaa opiskelua  

lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.  

Näitä opintoja sanotaan toisen asteen opinnoiksi.  

 

Kun opiskelija on suorittanut toisen asteen opinnot,  

hän voi hakeutua ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.  

 

Seuraavalla sivulla on kuva suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. 
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Suomalainen koulutusjärjestelmä 

 

6-vuotiaat 

7–16-vuotiaat 
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2. Ammatilliseen koulutukseen  

valmistavat koulutukset 
 

 

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen  

valmistava koulutus 
 

Perusopetuksen jälkeen maahanmuuttajanuori  

voi hakeutua koulutukseen,  

jossa hän valmistautuu ammatilliseen peruskoulutukseen.  

Tästä koulutuksesta puhutaan usein nimellä mava-koulutus.  

Mava-koulutuksen laajuus on 20–40 opintoviikkoa.  

Yksi opintoviikko tarkoittaa 40 tuntia opiskelua.  

 

Mava-koulutus vahvistaa  

 opiskelijan suomen kielen taitoa 

 opiskeluvalmiuksia 

 elämänhallintaa vieraassa kulttuurissa. 

 

Opiskelija tutustuu myös eri ammattialoihin. 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään  

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.  

 

Saat tietoa mava-koulutuksesta internet-sivulta  

www.koulutusnetti.fi/?path=maahanmuuttajien_koulutus.  
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Ammattistartti 
 

Sastamalan koulutuskuntayhtymä järjestää joissakin oppilaitoksissa  

ammattistartti-koulutusta, joka ohjaa ja valmistaa nuoria  

ammatilliseen koulutukseen. 

Ammattistartin laajuus on 20–40 opintoviikkoa.  

 

Opinnot voivat sisältää  

 työelämään, ammatteihin ja koulutuksiin tutustumista  

 opiskelutaitoja ja elämänhallintaa  

 ammatillisia opintoja ja työssäoppimista.  

 

Ammattistartilla opiskelija voi myös  

 suorittaa kesken jääneen perusopetuksen loppuun 

 korottaa perusopetuksen arvosanojaan.  

 

Ammattistartti auttaa opiskelijaa pääsemään helpommin  

koulutukseen, jossa voi suorittaa tutkinnon.  

Ammatillinen oppilaitos voi hyväksyä  

osaksi ammatillista tutkintoa opinnot,  

joita opiskelija suorittaa ammattistartin aikana. 

 

Saat tietoa ammattistartista internet-sivulta  

www.koulutusnetti.fi/?path=ammattistartti  
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Ammatillinen perustutkinto, 120 opintoviikkoa (lyhenne ov) 

 ammatilliset opinnot    90 ov 

 ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat  20 ov 

 vapaasti valittavat opinnot    10 ov 

3. Ammatillinen perustutkinto 
 

 

 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa.  

Yksi opintoviikko tarkoittaa 40 tuntia opiskelua.  

Opinnot sisältävät työssäoppimista eli harjoittelua työpaikalla  

vähintään 20 opintoviikkoa.  

Tutkinnon suorittaminen kestää yleensä kolme vuotta.  

Sinulla on maksimissaan neljä vuotta aikaa tehdä tutkinto. 

 

Kun suoritat kaikki opetussuunnitelman kurssit,  

saat laajat tiedot ja taidot,  

joiden avulla voit harjoittaa ammattiasi.  

Saat myös päättötodistuksen, joka kertoo,  

että olet pätevä omassa ammatissasi.  

 

Jos olet suorittanut opintoja tai tutkintoja muualla kuin Suomessa,  

ne otetaan huomioon, kun suunnittelet opintoja.  

Puhu asiasta oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa. 

 

Jos olet jo suorittanut lukio-opinnot,  

ammatillinen koulutus kestää 2–2,5 vuotta.  
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Voit myös suorittaa lukio-opinnot samaan aikaan  

ammatillisten opintojen kanssa, jos haluat.  

Sitä kutsutaan ammattilukioksi.  

Ammattilukiolaiset opiskelevat neljä vuotta.  

Lukio-opinnot päättyvät ylioppilastutkintoon. 

 

Aikuisopiskelijat voivat joillakin aloilla osallistua  

koulutukseen, joka valmistaa näyttötutkintoon. 

Valmistava koulutus kestää 1–1,5 vuotta.  

Näyttötutkinto tarkoittaa,  

että aikuisopiskelijat näyttävät osaamisensa tutkintotilaisuudessa.  

Kun oppilaitos hyväksyy opiskelijan näyttötutkinnon,  

hän saa pätevyyden ammattiin. 

Näyttötutkinnoista kerrotaan lisää tämän oppaan luvussa 11. 
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4. Haku opintoihin 
 

 

Yhteishaku 
 

Hae opintoihin keväällä yhteishaussa.  

Tee hakemus internetissä osoitteessa www.haenyt.fi. 

Sivulta voit tulostaa hakulomakkeen.  

 

Löydät linkin hakulomakkeeseen myös  

Sastamalan koulutuskuntayhtymän internet-sivulta 

www.sasky.fi/opiskelu/hakeminen. 

 

Yhteishaussa opiskelijat valitaan oppilaitoksiin  

valintapisteiden perusteella.  

Valintapisteitä saa esimerkiksi peruskoulun  

päättötodistuksen keskiarvosta. 

 

Jos haluat opiskella esimerkiksi lähihoitajaksi tai artesaaniksi,  

sinun pitää osallistua soveltuvuuskokeeseen. 

Soveltuvuuskoe testaa, onko hakija sopiva alalle.  
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Joustava valinta 
 

Jos sinulla ei ole suomalaisen peruskoulun päättötodistusta,  

voit hakea opiskelijaksi joustavan valinnan kautta.  

Joustava valinta tarkoittaa sitä,  

että hakija voidaan valita opiskelijaksi erityissyistä.  

 

Joustavan valinnan erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi 

 terveydelliset syyt 

 oppimisvaikeudet 

 ulkomainen todistus 

 mukautettu peruskoulun päättötodistus. 

 

Jos haet joustavan valinnan kautta, tee näin: 

Tee hakemus osoitteessa www.haenyt.fi. 

Tulosta hakemus ja lähetä se suoraan oppilaitokseen,  

ennen kuin hakuaika päättyy.  

Laita kirjekuoreen mukaan myös kopio  

tuoreimmasta koulutodistuksestasi. 

 

Jos äidinkielesi ei ole suomi, oppilaitos voi pyytää sinut  

haastatteluun tai kielikokeeseen. 

Kielikoe voi olla kirjallinen tai suullinen  

tai se voi sisältää molemmat osat.  

Oppilaitos varmistaa kielitaidon testauksella sen,  

että sinulla on riittävä kielitaito  

ja pystyt opiskelemaan suomen kielellä. 
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Täydennyshaku 
 

Oppilaitokset järjestävät heinäkuussa täydennyshaun.  

Silloin voit hakea sellaisia opiskelupaikkoja,  

jotka jäivät vapaiksi kevään yhteishaussa. 

Tee hakemus osoitteessa www.haenyt.fi. 
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5. Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset 
 

 

Sastamalan koulutuskuntayhtymä eli Sasky tarjoaa  

ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille.  

Saskyn alueella voit opiskella ammattiin näissä oppilaitoksissa: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen 

osoite: Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen  

puh. 03 5212 3100 

 

 datanomi (käytön tuen koulutusohjelma) 

 datanomi (ohjelmistotuotannon koulutusohjelma) 

 merkonomi (asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma) 

 merkonomi (talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma) 
 

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki 

osoite: Kauvatsantie 189, 32800 Kokemäki 

puh. 03 5212 3009 

 

 eläintenhoitaja (eläintenhoidon koulutusohjelma) 

 maaseutuyrittäjä (maatilatalouden koulutusohjelma) 

 putkiasentaja (putkiasennuksen koulutusohjelma) 

 puutarhuri (puutarhatuotannon koulutusohjelma) 

 puutarhuri (viheralan koulutusohjelma) 

 puutarhuri (kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma) 
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Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Sastamala 

osoite: Tulluntie 30, 38100 Sastamala 

puh. 040 181 9050 

 

 kokki (kokin koulutusohjelma, erityisopetus) 

 kodinhuoltaja, hoivapainotteinen  

(kotityöpalvelujen koulutusohjelma) 

 toimitilahuoltaja (puhdistuspalvelujen koulutusohjelma) 

 lähihoitaja 
 

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Sastamala 

osoite: Sastamalankatu 2, 38210 Sastamala 

puh. 040 181 9051 

 

 artesaani, kultasepänala  

(tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma) 

 artesaani, lavasterakentaminen  

(ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma) 

 artesaani, sisustusala  

(ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma) 
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Mäntän seudun koulutuskeskus, Mänttä-Vilppula 

osoite: Virtasalmentie 14 (ammattiopetus) 

puh. 03 474 0200 

osoite: Koskelankatu 2 (kauppaopetus) 

puh. 03 474 0211 

PL 79, 35800 MÄNTTÄ 

 

 koneistaja (valmistustekniikan koulutusohjelma) 

 levyseppähitsaaja (valmistustekniikan koulutusohjelma) 

 sisustaja (sisustusalan koulutusohjelma) 

 automaatioasentaja (sähkö- ja automaatiotekniikan 

koulutusohjelma) 

 talonrakentaja (talonrakennuksen koulutusohjelma) 

 puuseppä (teollisuuspuusepän koulutusohjelma) 

 lentokoneasentaja 

 datanomi (käytön tuen koulutusohjelma) 

 merkonomi (asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma) 

 kokki (kokin koulutusohjelma) 

 tarjoilija (asiakaspalvelun koulutusohjelma) 

 parturi-kampaaja (parturi-kampaajan koulutusohjelma)  

 kosmetologi (kosmetologin koulutusohjelma) 
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Voit saada koulujen toimistoista esitteen opinnoista.  

Voit katsoa lisätietoja myös internet-sivulta www.sasky.fi. 

 

 

Vammalan Ammattikoulu, Sastamala 

osoite: Ratakatu 36, PL 22, 38210 Sastamala  

puh. 03 52121 

 
Voimarinne (kauneudenhoitoala) 

osoite: Hoikantie 15, 38100 Sastamala 

 

 ajoneuvoasentaja (autotekniikan koulutusohjelma) 

 elektroniikka-asentaja (tieto- ja tietoliikennetekniikan 

koulutusohjelma) 

 sähköasentaja (sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma) 

 koneistaja (valmistustekniikan koulutusohjelma) 

 levyseppähitsaaja (valmistustekniikan koulutusohjelma) 

 talonrakentaja (talonrakennuksen koulutusohjelma) 

 kivirakentaja (kivialan koulutusohjelma) 

 kumituotevalmistaja (kumitekniikan koulutusohjelma) 

 puuseppä (puusepän koulutusohjelma) 

 kokki (kokin koulutusohjelma) 

 tarjoilija (asiakaspalvelun koulutusohjelma) 

 leipuri-kondiittori (leipomoalan koulutusohjelma) 

 parturi-kampaaja (parturi-kampaajan koulutusohjelma) 

 kosmetologi (kosmetologin koulutusohjelma) 
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6. Opiskelijan tukihenkilöt 
 

 

Opinto-ohjaaja, koulutusohjaaja ja terveydenhoitaja  

ovat opiskelijoiden tukihenkilöitä.  

He auttavat opiskelijoita erilaisissa ongelmatilanteissa,  

joita ehkä tulee opiskelun aikana. 

 

 

Opinto-ohjaaja 
 

Saskyn oppilaitosten opinto-ohjaajat neuvovat hakijoita  

ja opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa.  

Voit kysyä neuvoa opinto-ohjaajalta, 

kun mietit, mitä alaa haluaisit opiskella. 

Voit kysyä opinto-ohjaajalta myös,  

onko oppilaitoksessa vapaita opiskelupaikkoja. 

Opinto-ohjaaja auttaa sinua suunnittelemaan opintoja.  

 

 

Koulutusohjaaja 
 

Koulutusohjaaja auttaa, jos sinulla on ongelmia  

opiskelussa tai omassa elämässä.  

Voit kysyä koulutusohjaajalta opintotuesta.  

Voit puhua koulutusohjaajan kanssa myös  

vapaa-ajan asioista ja ihmissuhteista. 
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Terveydenhoitaja 
 

Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijoita  

terveyteen liittyvissä asioissa. 

Hän tekee terveystarkastuksen  

kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 

Terveydenhoitaja auttaa sinua, jos sairastut  

tai sinulle sattuu tapaturma.  

Hän ohjaa sinut tarvittaessa  

jatkotutkimuksiin koululääkärille. 
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7. Asuminen asuntolassa 
 

 

Kun pääset opiskelemaan oppilaitokseen,  

voit hakea paikkaa asuntolassa,  

jos oppilaitoksessa on opiskelija-asuntola.  

Asuntolassa asuminen on ilmaista, se ei maksa mitään. 

Asuntolassa voi asua alle 18-vuotias opiskelija  

tai sellainen opiskelija, jolla on pitkä koulumatka.  

Asuntolassa ei voi asua viikonloppuna. 

 

Asunnot ovat soluasuntoja.  

Se tarkoittaa, että samassa huoneessa asuu monta opiskelijaa. 

Huoneissa on huonekalut: sänky, pöytä ja tuoli.  

Asuntolassa on myös jääkaappi, hella, suihku ja WC.  

Ne ovat opiskelijoiden yhteisessä käytössä. 

 

Jos opiskelet Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa  

Kokemäellä luonnonvara-alalla,  

saat asuntolapaikan ja kolme ilmaista ateriaa päivässä. 

 

Jos haluat kysyä asumisesta,  

voit ottaa yhteyttä oppilaitoksen asuntolanhoitajaan. 

Asuntolanhoitaja ohjaa myös opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa.  

Kokemäellä on asuntolanhoitajan lisäksi myös vapaa-ajanohjaaja. 

 

Asuntolassa pitää noudattaa oppilaitoksen järjestyssääntöjä. 
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8. Yleistä opetuksesta 
 

 

Kouluvuoden kesto ja loma-ajat 
 

Ammatillisissa oppilaitoksissa koulu alkaa elokuussa ja  

päättyy toukokuun ja kesäkuun vaihteessa.  

Kokemäellä, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa,  

luonnonvara-alan opiskelijoilla on lisäksi myös kesällä  

opiskelujaksot, jotka kestävät 5 viikkoa. 

 

Kouluvuosi sisältää myös lomia:  

 syksyllä on viikon pituinen syysloma  

 joulukuussa on kahden viikon pituinen joululoma  

 keväällä on viikon pituinen talviloma.  

 

Löydät opiskelijan oppaasta tiedon koulun alkamisesta ja lomista. 

 

 

Poissaolot 
 

Sinun pitää olla koulussa paikalla oppitunneilla.  

Voit olla pois koulusta vain, jos olet sairas tai sinulla on lupa.  

Jos sairastut, sinun pitää ilmoittaa ryhmänohjaajallesi,  

että et voi mennä kouluun.  

Sinun pitää myös hankkia lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.  
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Jos sinulla on tärkeitä asioita tai menoja,  

joita et voi hoitaa kouluajan ulkopuolella,  

sinun pitää pyytää etukäteen lupa olla pois koulusta.  

Jos olet poissa lyhyen ajan,  

sinun pitää pyytää lupa ryhmänohjaajalta tai koulutuspäälliköltä.  

Jos olet poissa 5 päivää tai enemmän,  

sinun pitää pyytää lupa apulaisrehtorilta. 

 

Mieti aina tarkkaan, onko sinun pakko olla pois koulusta.  

Jos haluat lähteä esimerkiksi lomamatkalle,  

mieti, voitko lähteä silloin,  

kun koulusta on lomaa tai viikonloppuna. 

 

 

Oppitunnit 
 

Oppitunti kestää 60 minuuttia,  

ja siinä voi olla 15 minuutin välitunti.  

Työnopetuksessa kaksi 60 minuutin oppituntia voi sisältää  

yhden 15 minuutin välitunnin.  

 

Kokemäellä, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa,  

on luonnonvara-alalla erilainen oppituntien kesto  

kuin tässä on kerrottu. 
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Arviointi 
 

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla 1–3:  

 1 tyydyttävä 

 2 hyvä 

 3 kiitettävä. 

 

Opiskelijan täytyy saada kaikissa oppiaineissa  

vähintään tyydyttävä arvosana,  

että hän voi saada tutkintotodistuksen. 

 

 

Mitä opiskelu maksaa? 
 

Opiskelu on ilmaista.  

Opiskelija saa yhden ilmaisen aterian päivässä. 

Jos opiskelija haluaa syödä muita aterioita,  

hän maksaa niistä hinnaston mukaan.  

 

Opiskelija maksaa itse oppikirjat, opiskeluvälineet,  

työvaatteet ja työkengät.  

Kun opiskelija on työssäoppimisjaksolla työpaikalla  

ja hän maksaa itse ateriansa,  

oppilaitos maksaa opiskelijalle myöhemmin  

ateriakorvausta 2,80 euroa työpäivältä. 
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Tapaturmavakuutus 
 

Oppilaitos vakuuttaa opiskelijan tapaturman varalta. 

Vakuutus on voimassa 

 kouluaikana 

 työssäoppimisjaksoilla 

 kodin ja koulun välisillä matkoilla 

 kodin ja työssäoppimispaikan välisillä matkoilla. 

 

 

Tukiopetus 
 

Jos sinulla on jossakin oppiaineessa vaikeuksia,  

voit saada tukiopetusta.  

Vaikeudet voivat johtua esimerkiksi sairaudesta  

tai kielitaidosta, joka on puutteellinen. 

Voit itse pyytää tukiopetusta.  

Puhu asiasta oppiaineen opettajan ja ryhmänohjaajasi kanssa. 
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9. Opiskelijan tuet 
 

 

Opintotuki 
 

Voit hakea opiskelua varten Kelasta opintotukea,  

kun olet täyttänyt 17 vuotta.  

Opiskelun pitää olla päätoimista.  

 

Opintotukea voivat saada 

 lukiolaiset 

 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat 

 korkeakoulussa opiskelevat.  

 

Kun haet opintotukea, sinun pitää täyttää hakulomake. 

Saat hakulomakkeen oppilaitoksen toimistosta, Kelan toimistosta  

tai internet-sivulta www.kela.fi/lomakkeet. 

 

Opintotukeen kuuluvat  

 opintoraha 

 asumislisä 

 opintolainan valtiontakaus. 
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Opintoraha 
 

Opintorahan määrään vaikuttavat seuraavat asiat: 

 opiskelijan ikä 

 asuuko opiskelija itsenäisesti vai vanhempansa luona 

 onko opiskelija naimisissa tai avoliitossa 

 onko opiskelijalla omia lapsia 

 missä opiskelija opiskelee 

 opiskelijan omat tulot 

 joskus myös vanhempien tulot. 

 

Pienin opintoraha on 38 euroa kuukaudessa (vuonna 2012).  

Sen saa 17–19-vuotias opiskelija,  

joka asuu vanhempansa luona. 

 

Suurin mahdollinen opintoraha lukiolaiselle tai ammattikoululaiselle  

on 246 euroa kuukaudessa (vuonna 2012).  

Sen saa  

 opiskelija, joka asuu itsenäisesti ja on täyttänyt 18 vuotta 

 opiskelija, joka on avioliitossa  

 opiskelija, jolla on lapsia. 
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Asumislisä 
 

Voit saada asumislisää niiltä kuukausilta,  

joiden aikana opiskelet päätoimisesti. 

 

Asumislisää voi saada 

 vuokra-asuntoon 

 asumisoikeusasuntoon 

 osaomistusasuntoon. 

 

Et voi saada asumislisää, jos asut  

 oppilaitoksen ilmaisessa asuntolassa 

 vanhempien luona  

 asunnossa, jonka itse omistat. 

 

Asumismenot vaikuttavat asumislisän määrään. 

Asumismenoja ovat esimerkiksi vuokra, käyttövastike,  

kiinteät vesimaksut ja sähkömaksut. 

Suurin mahdollinen asumislisä on noin 200 euroa kuukaudessa  

(vuonna 2012). 
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Opintolainan valtiontakaus 
 

Voit rahoittaa opintojasi myös niin,  

että haet pankista opintolainaa. 

Maksat lainan takaisin sitten,  

kun opinnot päättyvät. 

 

Voit hakea Kelasta opintolainalle valtiontakauksen.  

Se tarkoittaa, että Kela maksaa lainan takaisin pankille,  

jos opiskelija ei pysty maksamaan lainaa takaisin.  

Kela perii lainan myöhemmin opiskelijalta.  

Se tarkoittaa, että kun opiskelija saa myöhemmin tuloja, 

hän joutuu maksamaan lainan takaisin Kelalle. 

 

Sinun pitää itse hakea opintolainaa pankista.  

Pankissa neuvottelet lainan ehdoista eli koroista ja siitä,  

milloin maksat lainan takaisin.  

Sinä maksat lainasta korkoa pankille.  

Koron määrä on 1 prosentti lainan määrästä. 
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Koulumatkatuki 
 

Opiskelija voi hakea koulumatkoihin Kelasta koulumatkatukea, jos 

 hän ei asu asuntolassa 

 matka kotoa kouluun on vähintään 10 kilometriä  

 koulumatkojen kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. 

 

Opiskelijan pitää yleensä käyttää koulumatkoilla  

joukkoliikennettä eli junaa tai linja-autoa.  

Jos koulumatkat maksavat yli 54 euroa kuukaudessa,  

opiskelija maksaa itse 43 euroa ja loput maksaa Kela. 

 

Saat koulumatkatukihakemuksen oppilaitoksen toimistosta  

tai Kelan toimistosta.  

Täytä hakemus ja jätä se oppilaitoksen toimistoon. 

Oppilaitos tarkistaa hakemuksen tiedot  

ja antaa sinulle ostotodistuksen. 

Ostotodistuksella voit ostaa  

linja-autolipun Matkahuollon lipunmyynnistä  

tai junalipun VR:n lipunmyynnistä.  

 

Jos opiskelija ei voi käyttää junaa tai linja-autoa,  

hän voi mennä kouluun omalla autolla  

ja hän voi saada koulumatkatukea. 

Silloin koulumatkatuen määrä lasketaan erillisen taulukon mukaan.  

Kysy lisätietoja oppilaitoksen toimistosta. 

 

Saat lisätietoja koulumatkatuen hakemisesta  

oppilaitoksen toimistosta tai Kelan toimistosta.  
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Ulkomaalaisen opintotuki 
 

Jos opiskelet Suomessa, mutta et ole Suomen kansalainen,  

voit saada opintotukea, jos 

 asut vakinaisesti Suomessa (Kotikuntalaki 201/1994)  

 Suomessa oleskelusi syy on esimerkiksi työskentely,  

perhesiteet tai paluumuutto.  

Asut vakinaisesti Suomessa,  

jos sinulla on täällä varsinainen asunto ja koti 

ja oleskelet pääasiassa täällä. 

 

Jos olet tullut Suomeen vain opiskelua varten,  

et voi saada opintotukea Suomesta. 

 

 

Kotoutumissuunnitelma ja kotoutumistuki 
 

Jos olet maahanmuuttaja,  

sinulla on oikeus saada kotoutumissuunnitelma. 

Suunnitelma tehdään yhdessä  

kotikuntasi ja TE-toimiston kanssa.  

Suunnitelmassa sovitaan,  

mihin toimenpiteisiin sinun täytyy osallistua,  

että kotoudut paremmin Suomeen ja saat työpaikan.  
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Kotoutumissuunnitelma pitää tehdä  

kolmen vuoden kuluessa siitä,  

kun olet saanut ensimmäisen oleskelulupasi.  

 

Kun teet kotoutumissuunnitelman,  

siinä suunnitellaan aina kerralla  

vain korkeintaan vuosi eteenpäin. 

 

Yhteensä kotoutumissuunnitelma voi jatkua kolme vuotta. 

Kotoutumissuunnitelmaa voidaan pidentää  

vielä enintään kaksi vuotta,  

jos maahanmuuttaja tarvitsee erityistoimenpiteitä 

kotoutumista varten.  

 

Jos sinulla on kotoutumissuunnitelma,  

saat kotoutumistukea.  

Kotoutumistuki on yhtä suuri kuin työmarkkinatuki.  

Työmarkkinatuen määrä on 31,36 euroa päivässä (vuonna 2012),  

ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.  

 

Jos saat kotoutumistukea,  

sinun pitää noudattaa kotoutumissuunnitelmaa  

ja osallistua toimenpiteisiin,  

joista on sovittu suunnitelmassa. 

 

Kotoutumissuunnitelmassa sovittu koulutus  

on yleensä työvoimakoulutusta,  

jota TE-toimisto järjestää. 
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Voit saada kotoutumistukea myös omaehtoiseen koulutukseen,  

jos TE-toimisto on sitä mieltä, että tarvitset koulutusta  

ja kotoudut paremmin koulutuksen avulla.  

Omaehtoinen koulutus tarkoittaa esimerkiksi koulutusta,  

joka johtaa ammatilliseen perustutkintoon. 

Opinnoista pitää sopia kotoutumissuunnitelmassa. 

TE-toimisto päättää,  

mihin opintoihin voit saada kotoutumistukea. 

 

Voit saada omaehtoisen opiskelun ajalta ylläpitokorvausta 

samoin perustein kuin muut työnhakijat,  

jotka osallistuvat koulutukseen. 

Ylläpitokorvaus on tarkoitettu matka- ja ruokailukustannuksiin. 

Ylläpitokorvauksen määrä on 9 euroa päivässä (vuonna 2012),  

ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. 

 

Hae kotoutumistukea Kelasta samalla tavalla kuin työmarkkinatukea. 

Täytä työttömyysetuushakemus ja lähetä se Kelan toimistoon. 

 

Saat lisätietoja maahanmuuttajien tuista opinto-ohjaajilta,  

koulutusohjaajilta, Kelan toimistoista ja TE-toimistosta.  
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Tietoa tuista muilla kielillä 
 

Kelan etuuksista on tehty kuusi esitettä,  

joissa asiat kerrotaan lyhyesti ja selkeästi.  

Esitteet ovat myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi,  

viroksi ja saameksi.  

Voit hakea esitteitä Kelan toimistosta  

tai internet-sivulta www.kela.fi. 

 

Kelan opas ”Guide to benefits” sisältää tietoa  

erilaisista etuuksista englannin kielellä. 

Löydät oppaan internet-sivulta www.kela.fi.  

 

Voit lukea Kelan internet-sivuja myös ruotsin ja englannin kielillä. 

Lisäksi sivuilta löytyy jonkin verran tietoa viittomakielellä,  

saameksi, venäjäksi, viroksi, saksaksi ja ranskaksi.  

Löydät nämä materiaalit internet-sivulta www.kela.fi. 

 

Löydät tietoa Kelasta ja Kelan etuuksista useilla muilla kielillä  

myös internet-sivulta www.infopankki.fi.  

Infopankki on maahanmuuttajille suunnattu  

valtakunnallinen verkkopalvelu.  

Sieltä saat yleistä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta,  

koulutuksesta ja sosiaalipalveluista.  

Infopankin kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, viro, ranska,  

venäjä, somali, serbokroatia, turkki, arabia, persia, kiina,  

espanja, albania ja kurdi (sorani). 
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Opetushallitus julkaisee joka vuosi oppaan, jonka nimi on  

Koulutusopas: ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus.  

Siinä on tietoa koulutuksesta ja etuuksista myös englannin kielellä. 

Voit käydä lukemassa Koulutusopasta esimerkiksi kirjastossa  

tai TE-toimistossa. 
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10.  Suomen kielen opetus maahanmuuttajille 
 

 

Maahanmuuttajaopiskelija voi saada ammatillisissa perusopinnoissa 

suomen kielen lisäopetusta yhden opintoviikon verran.  

Tätä kutsutaan suomi toisena kielenä -opetukseksi.  

Sen lyhenne on S2.  

 

Suomi toisena kielenä -opetuksen tarkoitus on kehittää opiskelijan  

suomen kielen taitoa ja kertoa suomalaisesta kulttuurista.  

 

Opiskelija ei tarvitse suomi toisena kielenä -opintoja, 

jos hänen suomen kielen taitonsa on niin hyvä,  

että hän voi osallistua normaaliin suomen kielen opetukseen 

eli äidinkielen opetukseen koulussa. 

 

Suomen kielen osaaminen on työelämässä hyvin tärkeää.  

Jos opiskelijan suomen kielen taidot ovat puutteelliset,  

hänen kannattaa opiskella itsenäisesti suomen kieltä kursseilla,  

joita järjestävät esimerkiksi kansalaisopistot. 

Tällaisia kursseja järjestetään mm. Tampereella,  

Vammalassa ja Huittisissa.  

 

Oppilaitosten opinto-ohjaajat antavat lisätietoa  

suomen kielen kursseista  

ja auttavat opiskelijoita hakeutumaan kursseille.  
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Maahanmuuttajille tarkoitettuja suomen kielen oppikirjoja  

voi lainata yleisistä kirjastoista eri paikkakunnilla.  

Oppikirjojen avulla opiskelija voi itse opiskella suomen kieltä.  

 

Kirjoja voi kysyä kirjastovirkailijoilta tai etsiä internetin kautta  

esimerkiksi Pirkanmaan kirjastojen eli Piki-kirjastojen kokoelmista.  

Piki-kirjastojen internet-osoite on www.piki.fi. 

Sieltä voi etsiä suomen kielen oppikirjoja asiasanoilla  

”suomen kieli, oppikirjat, ulkomaalaiset”.  

 

Erilaisia suomen kielen harjoituksia löytyy  

seuraavista internet-osoitteista: 

www04.edu.fi/suomeaolehyva/  

yle.fi/vintti/yle.fi/supisuomea/index.html  

www2.edu.fi/ymmarrasuomea/  
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11.  Näyttötutkinto ja oppisopimuskoulutus 
 

 

Näyttötutkinto 
 

Näyttötutkinto on tarkoitettu erityisesti aikuisille. 

Näyttötutkinnossa aikuinen voi osoittaa,  

että hänellä on jonkin alan ammattitaito.  

 

Näyttötutkinnossa ei ole tärkeää se,  

missä aikuinen on hankkinut ammattitaitonsa.  

Tärkeää on se, mitä hän osaa.  

Näyttötutkinnon voi siis suorittaa myös aikuinen,  

joka on oppinut ammatin työssä eikä oppilaitoksessa. 

Useimmat aikuiset kuitenkin osallistuvat  

valmistavaan koulutukseen,  

ennen kuin suorittavat näyttötutkinnon. 

 

Valmistavassa koulutuksessa opiskelijalle tehdään  

henkilökohtainen opiskeluohjelma.  

Opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus  

vaikuttavat siihen, mitä opiskelija opiskelee  

ja kuinka kauan hän opiskelee. 
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Jos opiskelija on maahanmuuttaja,  

valmistava koulutus voi sisältää yleistä tietoa  

Suomen yhteiskunnasta ja suomen kielen opintoja,  

joissa opiskellaan oman ammatin kannalta tärkeitä  

sanoja ja ilmaisuja. 

 

Opiskelija voi suorittaa valmistavan koulutuksen ja näyttötutkinnon  

samaan aikaan, kun hän käy työssä. 

 

Näyttötutkinnoissa on kolme eri tasoa: 

 ammatillinen perustutkinto 

 ammattitutkinto 

 erikoisammattitutkinto. 

 

Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon tai osan tutkinnosta. 

Näyttötutkinnon voi suorittaa monella eri alalla.  

 

Voit kysyä lisätietoja näyttötutkinnosta  

ammatillisista oppilaitoksista. 

Saat lisätietoa aiheesta myös internetissä osoitteessa 

www.oph.fi/nayttotutkinnot.  
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Oppisopimuskoulutus 
 

Oppisopimuskoulutus tarkoittaa koulutusta,  

josta suurin osa tapahtuu työpaikalla.  

Opiskelussa on paljon työssäoppimista.  

Opiskelu sisältää myös koulupäiviä ammatillisessa oppilaitoksessa. 

 

Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu yli 15-vuotiaille.  

Oppisopimuksella voi hankkia ammatillisen peruskoulutuksen  

tai ammatillista lisäkoulutusta.  

Oppisopimuksen kesto voi olla 1–3 vuotta.  

Kesto riippuu koulutusalasta. 

Oppisopimuksella voi opiskella monia eri ammatteja. 

 

Opiskelijan täytyy itse löytää työpaikka,  

joka antaa oppisopimuskoulutuksen. 

Hän tekee työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen.  

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma,  

ja hänellä on työpaikalla ohjaaja. 

 

Työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa  

oppisopimuskoulutuksen ajalta. 

Koulupäiviltä opiskelija voi saada esimerkiksi  

päivärahaa ja matkakorvausta. 

Opetus on opiskelijalle ilmaista. 
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Saat tietoa oppisopimuskoulutuksesta  

oppilaitoksista ja opinto-ohjaajilta.  

Saat lisätietoa aiheesta myös internetissä osoitteessa 

www.oph.fi/oppisopimus.  

 

 

Voit kysyä lisätietoja näyttötutkinnosta ja oppisopimuskoulutuksesta  

Sastamalan aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston  

henkilökunnalta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastamalan aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto 

osoite: Hoikantie 15, 38100 Sastamala 

puh. 03 52121 

www.sasky.fi/aiko  
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12.  Ammattikorkeakoulut ja yliopistot 
 

 

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat korkeakouluja.  

Opiskelija voi suorittaa korkeakoulussa tutkinnon,  

kun hän on suorittanut lukion tai ammatillisen tutkinnon. 

 

Yliopistoissa tehdään tieteellistä tutkimusta,  

ja siksi myös opetus on erilaista kuin ammattikorkeakoulussa. 

Ammattikorkeakoulussa opetus perustuu enemmän 

työelämän asettamiin vaatimuksiin.  

Ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä  

yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

 

Saat lisätietoja korkeakouluasteen opinnoista  

ammattioppilaitosten opinto-ohjaajilta. 

Opinto-ohjaajat selvittävät yhdessä opiskelijan kanssa  

opiskelijan hakukelpoisuutta, opintojen sisältöä ja hakuprosessia. 
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Käsitteet  
 

 

ammattilukio 

Opiskelija suorittaa samaan aikaan  

lukio-opinnot ja ammatilliset opinnot.  

Ammattilukio kestää yleensä neljä vuotta. 

 

ammattistartti 

Opiskelija voi opiskella ammattistartilla peruskoulun jälkeen.  

Ammattistartilla voi tutustua eri ammatteihin,  

korottaa peruskoulun arvosanoja  

ja suorittaa ammattikoulun tutkintoihin liittyviä opintoja. 

 

apulaisrehtori 

Sastamalan koulutuskuntayhtymän jokaisessa oppilaitoksessa  

on apulaisrehtori.  

Hän on koulun johtaja. 

 

artesaani 

Artesaani on käsityön ammattilainen.  

Hän tuntee hyvin erilaiset materiaalit. 

Käden taidot ovat hänelle tärkeitä.  

Artesaani voi erikoistua monelle eri alalle.  

Esimerkiksi kultaseppä, lavasterakentaja ja sisustaja  

ovat artesaaneja. 

Artesaaniksi voi opiskella esimerkiksi 

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. 
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asua vakinaisesti Suomessa 

Asut vakinaisesti Suomessa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 

 Olet paluumuuttaja eli palaat ulkomailta  

takaisin Suomeen asumaan. 

 Sinulla on vähintään kahden vuoden työsopimus  

Suomessa tehtävää työtä varten. 

 Olet avioliitossa tai muussa läheisessä perhesuhteessa  

henkilön kanssa, joka asuu Suomessa vakinaisesti.  

Sinulla pitää myös olla vähintään yhden vuoden oleskelulupa,  

jos sinulla on velvollisuus hankkia oleskelulupa.  

Maahanmuuttovirasto myöntää oleskelulupia. 

Saat lisätietoa oleskelulupa-asioista  

Maahanmuuttoviraston internet-sivulta www.migri.fi. 

 

asumislisä   

Opiskelija voi saada tukirahaa asunnon vuokraan.  

Asumislisää haetaan Kelasta. 

 

asuntola 

Oppilaitoksessa voi olla asuntola,  

jossa opiskelijat voivat asua ilmaiseksi. 

Asuntolassa opiskelijat asuvat soluasunnoissa  

eli samassa huoneessa asuu monta ihmistä. 

Opiskelijan pitää maksaa asunnosta avainpanttiraha. 

Opiskelija saa avainpanttirahan takaisin,  

kun opinnot päättyvät tai  

kun opiskelija muuttaa pois asuntolasta. 
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asuntolanhoitaja   

Asuntolanhoitaja on koulun työntekijä.  

Hän ohjaa ja valvoo asuntolassa asumista. 

 

ateriakorvaus   

Jos opiskelija maksaa itse ateriansa työssäoppimisjakson aikana,  

oppilaitos maksaa myöhemmin opiskelijalle korvauksen  

aterian ostamisesta.  

Ateriakorvaus on 2,80 euroa työpäivältä. 

Kun opiskelija hakee korvausta,  

hän täyttää ateriakorvauslomakkeen.  

Sitten hän antaa lomakkeen oppilaitoksen opettajalle,  

joka ohjaa työssäoppimista.  

 

joukkoliikenne 

Joukkoliikennettä ovat julkiset kulkuneuvot,  

esimerkiksi linja-auto ja juna. 

 

joustava valinta   

Hakija voi hakea opiskelemaan  

joustavan valinnan kautta esimerkiksi,  

jos hänellä ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta. 

 

järjestyssääntö  

Esimerkiksi asuntolassa on sovitut,  

asumista koskevat säännöt ja määräykset.  

Myös oppilaitoksessa on omat järjestyssäännöt. 
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Kela   

Kela on lyhenne sanasta Kansaneläkelaitos.  

Kela käsittelee esimerkiksi opintotukiasioita. 

 

kotoutumissuunnitelma 

Maahanmuuttajalle voidaan tehdä  

kotoutumissuunnitelma TE-toimistossa. 

Suunnitelmassa sovitaan,  

mihin toimenpiteisiin maahanmuuttajan pitää osallistua,  

että hän kotoutuu paremmin Suomeen ja saa työpaikan.  

 

kotoutumistuki 

Jos maahanmuuttajalla on kotoutumissuunnitelma,  

hän voi saada kotoutumistukea.  

Kotoutumistuki on yhtä suuri kuin työmarkkinatuki.  

Työmarkkinatuen määrä on 31,36 euroa päivässä (vuonna 2012),  

ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.  

Kotoutumistukea haetaan Kelasta  

samalla tavalla kuin työmarkkinatukea. 

 

koulumatkatuki 

Opiskelija voi saada koulumatkatukea koulumatkoihin,  

jos hän käyttää joukkoliikennettä eli junaa tai linja-autoa. 

Jos opiskelija ei voi käyttää junaa tai linja-autoa,  

hän voi mennä kouluun omalla autolla  

ja hän voi saada koulumatkatukea. 

Koulumatkatukihakemuksen saa koulun toimistosta. 
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koulutusohjaaja   

Koulutusohjaaja on oppilaitoksen työntekijä.  

Hän tukee ja auttaa opiskelijaa,  

jos opiskelijalla on ongelmia opinnoissa tai omassa elämässä. 

Koulutusohjaajalta voi kysyä myös opintotuesta.  

 

koulutuspäällikkö  

Koulutuspäällikkö on opettaja, joka vastaa oppilaitoksessa  

jonkin osaston opinnoista. 

 

luonnonvara-ala 

Luonnonvara-alaan kuuluvat maatalousalan perustutkinto,  

puutarhatalouden perustutkinto, kalatalouden perustutkinto,  

metsäalan perustutkinto ja luonto- ja ympäristöalan perustutkinto. 

Luonnonvara-alaa voi opiskella  

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa Kokemäellä.  

Tutkinnot ovat eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä ja puutarhuri. 

 

mava-koulutus 

Perusopetuksen jälkeen maahanmuuttajanuori  

voi hakeutua koulutukseen,  

jossa hän valmistautuu ammatilliseen peruskoulutukseen.  

Tästä koulutuksesta puhutaan usein nimellä mava-koulutus.  

Mava-koulutuksen laajuus on 20–40 opintoviikkoa.  
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näyttötutkinto  

Näyttötutkinto tarkoittaa, että aikuisopiskelijat  

näyttävät ammatillisen osaamisensa tutkintotilaisuudessa.  

Kun oppilaitos hyväksyy opiskelijan näyttötutkinnon,  

hän saa pätevyyden ammattiin. 

Opiskelija voi suorittaa valmistavan koulutuksen ennen näyttöä. 

Valmistava koulutus kestää 1–1,5 vuotta.  

Valmistavassa koulutuksessa opiskelijalle tehdään  

henkilökohtainen opiskeluohjelma.  

 

omaehtoinen koulutus 

Omaehtoinen koulutus tarkoittaa esimerkiksi koulutusta,  

joka johtaa ammatilliseen perustutkintoon.  

Koulutuksen järjestävä oppilaitos valitsee opiskelijat  

koulutukseen hakemusten perusteella.  

 

Opetushallitus (lyhenne Oph)  

Opetushallituksen tehtävä on kehittää esimerkiksi perusopetusta, 

lukiokoulutusta, ammatillista peruskoulutusta ja aikuiskoulutusta. 

Opetushallituksen toiminnasta on vastuussa opetusministeriö. 

 

opintolainan valtiontakaus 

Jos opiskelija hakee pankista opintolainaa,  

Kela voi antaa lainalle valtiontakauksen.  

Se tarkoittaa sitä, että Kela maksaa lainan takaisin pankille,  

jos opiskelija ei pysty maksamaan lainaa takaisin.  

Kela perii lainan myöhemmin opiskelijalta. 

Se tarkoittaa, että kun opiskelija saa myöhemmin tuloja, 

hän joutuu maksamaan lainan takaisin Kelalle. 
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opinto-ohjaaja (lyhenne opo) 

Opinto-ohjaaja on oppilaitoksen työntekijä.  

Opinto-ohjaaja neuvoo hakijoita ja opiskelijoita  

opintoihin liittyvissä asioissa. 

 

opintoraha  

Toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluopiskelijat  

voivat saada tukirahaa opiskelua varten. 

Opintorahaa haetaan Kelasta. 

 

opintotuki 

Opintotukea ovat opintoraha, asumislisä ja  

opintolainan valtiontakaus. 

 

opintoviikko (lyhenne ov) 

Yksi opintoviikko tarkoittaa 40 tuntia opiskelua.  

 

oppisopimuskoulutus  

Opiskelijan täytyy itse löytää työpaikka,  

joka antaa oppisopimuskoulutuksen. 

Opiskelijan koulutus tapahtuu pääasiassa työpaikalla.  

Sen lisäksi hän suorittaa teoriaopinnot oppilaitoksessa.  

Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu yli 15-vuotiaille.  

Oppisopimuksella voi hankkia ammatillisen peruskoulutuksen  

tai ammatillista lisäkoulutusta.  

Oppisopimuksella voi opiskella monia eri ammatteja. 

Oppisopimuksen kesto voi olla 1–3 vuotta.  

Oppisopimustoimiston henkilökunta neuvoo oppisopimusopiskelijoita. 
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päätoiminen opiskelu  

Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia,  

jos opiskelijalle kertyy noin kolme opintoviikkoa  

opiskelukuukaudessa lukuvuoden aikana. 

 

päättötodistus  

Kun opiskelija on suorittanut kaikki  

ammatilliseen tutkintoon kuuluvat kurssit,  

hän saa tutkintotodistuksen eli päättötodistuksen.  

Todistus osoittaa, että opiskelija on pätevä ammattiin. 

 

ryhmänohjaaja   

Ryhmänohjaaja on oppilaitoksen opettaja.  

Hän huolehtii kouluvuoden aikana siitä,  

että luokan opinnot sujuvat. 

 

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (lyhenne Sasky) 

Sastamalan koulutuskuntayhtymä tarjoaa ammatillista koulutusta  

nuorille ja aikuisille.  

Sastamalan koulutuskuntayhtymään kuuluvat seuraavat oppilaitokset:  

 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen  

 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki 

 Mäntän seudun koulutuskeskus, Mänttä-Vilppula 

 Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Sastamala  

 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Sastamala 

 Vammalan ammattikoulu, Sastamala 

 Sastamalan aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto. 
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soveltuvuuskoe 

Jos hakija haluaa opiskella esimerkiksi lähihoitajaksi tai artesaaniksi,  

hänen pitää osallistua soveltuvuuskokeeseen.  

Soveltuvuuskoe testaa, onko hakija sopiva alalle. 

Soveltuvuuskoe pidetään  

 lähihoitajan tutkintoon hakeville  

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa  

 artesaanin tutkintoon hakeville  

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. 

 

suomi toisena kielenä -opetus (lyhenne S2)  

Maahanmuuttajaopiskelija voi saada ammatillisissa perusopinnoissa 

suomen kielen lisäopetusta yhden opintoviikon verran.  

Tätä kutsutaan suomi toisena kielenä -opetukseksi. 

Suomi toisena kielenä -opetuksen tarkoitus on kehittää opiskelijan  

suomen kielen taitoa ja kertoa suomalaisesta kulttuurista.  

 

terveydenhoitaja 

Terveydenhoitaja on oppilaitoksen työntekijä.  

Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijoita  

terveyteen liittyvissä asioissa. 

Hän tekee terveystarkastuksen  

kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 

Terveydenhoitajalla on sovitut ajat,  

jolloin hän ottaa vastaan opiskelijoita. 

 

TE-toimisto 

Työ- ja elinkeinotoimiston eli TE-toimiston henkilökunta  

neuvoo asiakkaita esimerkiksi työnhaussa. 
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toisen asteen opinnot 

Toisen asteen opinnot tarkoittavat opiskelua peruskoulun jälkeen 

ammattikoulussa tai lukiossa. 

 

työmarkkinatuki 

Työtön työnhakija voi saada työmarkkinatukea. 

Työmarkkinatuen määrä on 31,36 euroa päivässä (vuonna 2012),  

ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.  

Työmarkkinatukea haetaan Kelasta. 

 

työssäoppiminen, työssäoppimisjakso   

Työssäoppimisjakson aikana opiskelija tekee työtä työpaikalla.  

Työssäoppiminen eli harjoittelu on osa ammatillista perustutkintoa. 

 

työvoimakoulutus 

Te-toimisto järjestää työvoimakoulutusta.  

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille. 

Te-toimisto valitsee opiskelijat työvoimakoulutukseen.  

 

ylläpitokorvaus 

Kun olet työtön ja opiskelet omaehtoisessa koulutuksessa  

tai työvoimakoulutuksessa, voit saada Kelasta ylläpitokorvausta. 

Ylläpitokorvaus on tarkoitettu matka- ja ruokailukustannuksiin. 

Ylläpitokorvaus on 9 euroa päivässä (vuonna 2012),  

ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.  

Ylläpitokorvauksesta ei tarvitse maksaa veroa. 

 


