
Vanhempainilta abivuodesta
ja jatko-opinnoista

Etäosallistujat, tarkistattehan, että mikrofonit ja
kamerat ovat suljettuina. Chat toimii koko illan ja 

puheenvuoroja voi myös pyytää chatissa tai 
viittaamalla.

Lämpimästi tervetuloa!



Illan aiheet

• Opiskelijakunnan terveiset

• Työllisyyspalveluiden info

• Abivuoden keskeiset asiat ja aikataulut

• Jatko-opintoihin hakeutuminen

• Mistä tukea abivuonna?





Kangasalan
työllisyyspalvelut
Mitä valmistumisen jälkeen?





Koulutushakuvelvollisuus Lakipykälät

• TTL 2:13.1: Alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai 
lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa 
koulutusta, on tullut hakea edellisessä syyslukukaudella alkavia opintoja 
koskevassa haussa vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi 
ottamisen perusteet nuori täyttää.

• TTL 2:16.1: Koulutusta vailla olevalla nuorella, joka on 
menettänyt oikeutensa työttömyysetuuteen 13 §:n 2-3 mom. taikka 14 §:n 
3 mom. säädettyjen rajoitusten takia, on oikeus työttömyyden perusteella 
maksettavaan työttömyysetuuteen, jos

1. hän on suorittanut tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen 
tai

2. hän on toiminut vähintään 21 kalenteriviikon ajan 2 a luvun 14 §:n 2 mom. 
tarkoitetulla tavalla



Koulutushakuvelvollisuus käytännössä

• Joka kevät (abikeväästä alkaen) tulee hakea vähintään kahteen 
koulutukseen kunnes täyttää 25 vuotta tai on suorittanut ammatillisen 
tutkinnon - koulutus on nuorille ensisijaista työhön tms. verrattuna

• Syksyllä ei tarvitse hakea koulutukseen työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä

• Koulutukseen hakemisen lisäksi tulee osallistua pääsykokeisiin/palauttaa 
ennakkotehtävät.

• Koulutuspaikka tulee myös vastaanottaa

• Koulutukseen hakeutuminen tutkitaan syyslukukauden alkaessa, 1.9 
alkaen niiltä nuorilta, jotka ovat hakijoina --> etuuden 
mahdollinen menetys 1.9. alkaen

• Koulutushakuvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä annetaan 
lausuntokoodi 0K6, 21 viikon työssäolovelvoite
• Myös opintojen keskeyttäminen aiheuttaa 21 viikon työssäolovelvoitteen (0K7)



Työttömyysturvalain mukaan oikeus etuuteen palautuu 
(= työssäolovelvoite purkautuu), kun hakija:

• Suorittaa ammatillisen tutkinnon

• On ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon 
luettavassa
• työssä

• uravalmennuksessa

• työkokeilussa

• työvoimakoulutuksessa

• kuntouttavassa työtoiminnassa

• Täyttää 25 vuotta



Muuta huomioitavaa

• Opinnot avoimessa yliopistossa/amk:ssa
• Opintojen päätoimisuus/sivutoimisuus selvitetään aina erikseen selvityspyynnöllä,

• nyrkkisääntö : yli 5 op/kk – päätoiminen opiskelija, ei oikeutta työttömyysetuuteen

• Polkuopinnot
• Polku-opinnot käytännössä aina päätoimisia (60 op), opiskelija ei ole 

oikeutettu työttömyysturvaan eikä opintotukeen

• Odotusaika
• Ammattikouluttamattomalla nuorella odotusaika Kelan puolesta 

työttömyysetuudensaamiseksi 5 kk

• Odotusaika alkaa sillä päivämäärällä kun henkilö ilmoittautuu työttömäksi



Muuta huomioitavaa

• Armeija

• Armeijassa olo ei poista koulutushakuvelvollisuutta – myös asepalveluksessa ollessa 
tulee hakea kahta koulutuspaikkaa

• Kahden koulutuspaikan hakeminen

• Esim. fysioterapiaopinnot TAMK ja XAMK -> täyttää hakuvelvollisuuden



Nuorten työllisyyspalvelut

Mikäli nuori jää ilman jatkokoulutuspaikkaa, niin voidaan miettiä yhdessä

sopivia vaihtoehtoja:

• Ammatinvalinnan ohjaus

• Työkokeilu

• Työvoimakoulutukset

• Uravalmennus

• Muut Työllisyyspalveluiden palvelut/kurssit

• Kuntouttava työtoiminta: Pajatoiminta



Ylioppilaan muistilista

• Hae yhteishaussa vähintään kahteen koulutukseen

• Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi kun saat yo-todistuksen
• Toimita todistus Työllisyyspalveluihin

• Hae työttömyysturvaa Kelasta, odotusaika 5 kk

• Ilmoita Työllisyyspalveluille mikäli saat koulupaikan/aloitat 
armeijan tms

• Mikäli olet työttömänä työnhakijana 1.9. - vastaa 
koulutushakukyselyyn



Uusi työvoiman palvelumalli 2.5.2022 alkaen

• Uusiin työnhakijoihin otetaan yhteyttä ja 
sovitaan alkuhaastattelu toimistolle 5 vrk kuluessa 
ilmoittautumisesta

• 5 kpl Täydentäviä työnhakukeskusteluja 2 viikon välein

• Työnhakuvelvollisuus 4 työpaikkaa/kk



Kiitos!

Jonna Larjo

+358 50 467 2345

tyollisyyspalvelut@kangasala.fi

Kangasalan asiointipiste:

Kuohunharjuntie 26, 2 krs.
Avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15



Abivuoden aikataulu ja
ylioppilaskirjoituksista
Opinto-ohjaaja Pekka Tiitu



Kirjoituksista ja Abien aikatauluista

• Abien aikataulu

• Ks. halutessasi myös viime viikon vanhempainillan materiaalit:
• Miten valmistautua yo-kirjoituksiin?

• Ylioppilastutkinnon rakenne



Minnekäs sitten?



Korkeakouluun

• Yliopistoon

Tieteellinen tutkimus yliopiston keskeinen
tehtävä

Useat yliopistokoulutuksista ovat 
luonteeltaan teoreettisia ja yleissivistäviä. 
Jotkut yliopistokoulutukset tähtäävät 
tietyssä ammatissa tarvittavien valmiuksien 
kehittämiseen, esimerkiksi toimimaan 
lääkärinä, luokanopettajana, pappina tai 
psykologina.

• Ammattikorkeakouluun



Ammattikorkeakoulu ja yliopisto

Ammattikorkeakoulu

• 25 ammattikorkeakoulua

• Koulutusohjelma

• Vahva työelämäyhteys

• Ammattikorkeakouluun.fi

Yliopisto

• 14 yliopistoa
• Rovaniemi, Oulu, Vaasa, Jyväskylä, Kuopio, 

Joensuu, Tampere, Lappeenranta, Turku, Helsinki

• Pääaine ja sivuaineet

• Teoreettinen, tutkimuksellinen

• yliopistovalinnat.fi



Miten päästä opiskelemaan

• Yhteishaussa haetaan

• 1. haku 4.1.-18.1.. Vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopistojen koulutukset

• 2. haku 15.3.-30.3.. Suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

• 3. haku 30.8.-13.9.. Keväällä 2024 alkavat koulutukset

Kaikki hakeminen ja suuri määrä tietoa:

Opintopolku.fi



Pääsenkö minnekään

• Yo-todistuksella valitaan 51-70% hakijoista

• Loppu valintakokeella ja osaan koulutuksista avoimen yliopiston perusteella

• Pisteytykset ja kokeet hyvin kirjavia käytäntöjen osalta, joten aina tutustuttava 
tapauskohtaisesti kunkin koulutusohjelman kohdalla.

• Todistusvalinta.fi

• Välivuosi (valivuosi.net)

Välivuosi?



Oikeus jälkiohjaukseen

• Mikäli ei saa opiskelupaikkaa

• Omalta opinto-ohjaajalta

• Sähköinen ajanvaraus koulun kotisivuilta

• Etäohjaus mahdollinen



Erityisopettajan terveiset
Erityisopettaja ja opinto-ohjaaja Päivi Poutiainen 
(chat ja Wilma)



Tuki abivaiheessa

• Erityisjärjestelyiden hakeminen YO-kirjoituksiin (30.11. mennessä)

• Lukiossa jo tarjottu tuki ja järjestelyt (tiedossa olleet huomioitavat asiat)

• Uudet yllättävät tilanteet (vaikea elämäntilanne, puhjennut sairaus, raskaus..)

• Huomioonottaminen arvioinnissa (ylioppilaaksi pääsemisen turvaaminen)

• Huomioonottaminen koetilanteessa (erityisjärjestelyt, yhteismitallisen arviointitilanteen turvaaminen)

• Sama YTL:n päätös on mahdollisesti hyödynnettävissä pääsykoetilanteessa ja jatko-opinnoissa.

• Valmistumiseen liittyvä tuki opintojen loppuunsaattamisessa (opo, EO, RO)

• Jokaisella tapaaminen Oma Opon kanssa päättöohjauksessa

• Opinto-ohjaajan ajanvarauksessa "huoltajan soittoaika"

• Oppimistekniikkatukitunti (EO)

• Tarvittaessa tukikeskustelut haastetilanteissa, myös opiskelijahuoltoryhmän jäsenet
(kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja)



Apua, kotonani on abi!

Oppiainetuki

• Tukiopetus ja
kertauskurssit omassa
koulussa

• Kertauskurssit lukulomalla
(esim. Tampereen 
kesäyliopisto
Abi- ja lukiolaiskurssit - Tampereen 
kesayliopisto)

• Materiaalia/kursseja
etänä esim. Otavan 
opisto

Opiskelutaitotuki

• Kalenterointi

• Suunnittelu / ennakointi

• Tehokkaat opiskelutavat

• --> ohjaus
aineenopettajlta, 
opolta, erityisopettajalta
edelleen ennen
lukulomaa

Hyvinvoinnin tuki

Jaksamisen tukeminen

Stressin hallinta

Motivaation ylläpitäminen
• usko

• voimavarat

• suunta

• tunne

--> esim. Pajatoiminta 

koululla

kodin ja koulun yhteistyö

RSMP-

motivaatio

-profiili



Kiitos.


