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valmistuvan

Opiskelijan opas
KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO



Onnittelut 
valmistumisesta 
ammattiin!

Onnittelut valmistumisesta ammattiin, oli se sitten en-
simmäinen tai vaikka viides! Toivottavasti valmistuminen 
ammattiin tuntuu maaliviivalta, finaalilta, voitolta. On oi-
kein kokea riemua tässä hetkessä. On ilon ja nautinnon ai-
ka. Sinä teit tämän! Me tehtiin se porukalla! Mutta yhtään 
valmistumisen arvoa vähentämättä on tiedostettava, että 
työ on vasta alkamassa. Opiskeluaika on lyhyt juoksu. Ura-
polku nuorille valmistuville on yli neljänkymmenen vuoden 
maraton ja entisille nuorille vähän lyhyempi urakka.  

Nyky-yhteiskuntamme patistaa meitä jatkuvan oppimi-
sen tielle. Voi olla, arvoisa valmistuva, että juuri sinä saat 
opiskella tai joudut opiskelemaan lisää. Muista pitää yllä 
ikuisen oppijan mieli. Uutta voi oppia joka päivä. 



Olet oman maratonin suunnittelija, valmistelija, harjoit-
telija ja juoksija. Tee reittisuunnitelma niin, että se vie eteen-
päin niin omassa elämässä kuin työurallakin. Mahdolliset on-
gelmat ja haasteet ovat tarkoitettu ratkomista varten. Ja nii-
tähän ei yksin tarvitse ratkoa. Yhdessä läheisten ja hyvien 
työkavereiden tai vaikka meidän, Keski-Pohjanmaan am-
mattiopiston ohjaajien, kanssa niitä selvitellään. Pitäkää siis 
positiivinen vire yllä. 

Se, mikä erottaa menestyjät muista ihmisistä, on ajatte-
lutapa ja käyttäytyminen. Menestyjäksi määritellään henkilö, 
joka saavuttaa päämääränsä ja pyrkii niitä kohti, vaikka mat-
kan varrella olisi epäonnistumisia. Menestyjillä on paljon 
yhteisiä piirteitä. He uskovat unelmiinsa ja pitkäjänteises-
ti tekevät töitä saavuttaakseen tavoitteensa. Menestyjät 
myös ymmärtävät, että täytyy nauttia matkasta kohti pää-
määrää. Mahdottomiltakin tuntuvat unelmat ovat mah-
dollisia, jos tarpeeksi yrittää. Harva haetaan kotoa, joten 
hyödynnä tässä oppaassa olevia ohjeita matkalla koh-
ti unelmaa työelämään tai jatko-opintoihin suunnaten. 

Valmistumisen yhteydessä on tapana antaa ohjeita urapo-
lulle. Tässä voisi lähteä kaukaa ja filosofoida syvällisiä, mutta 
hyödynnän työelämäkumppaneilta saatuja toiveita tulevien 
ammattilaisten osaamisista. Ole reipas. Kysy, jos et osaa tai 
ymmärrä. Tee työsi hyvin. Tärkeintä, mitä tuleva työpaikkan-
ne teiltä odottaa, on asenne ja hyvin tehty työ. 

Onnittelen Sinua kunnialla läpi viedyistä opinnoista ja 
muistutan vielä opintojen elinikäisestä jatkumisesta. Ota yh-
teyttä!   

Sirkku Purontaus,  
rehtori
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto





Ammattiliitot ja 
työttömyyskassat
Ammattiliitto on ammattiyhdistysliikkeen puitteissa 
toimiva järjestö, joka puolustaa ja parantaa työnteki-
jöiden työehtoja. Yrittäjillä on omat keskusjärjestöt ja 
niiden jäsenliitot. Ammattiliittoon voit liittyä jo opis-
keluaikana. Ammattiliitosta voit saada ansiosidonnais-
ta työttömyysturvaa ja työsuhteeseen liittyvää neuvon-
taa ja apua. Työttömyyskassaan voit puolestaan liittyä, 
vaikka et kuuluisi ammattiliittoon. Työttömyyskassasta 
saat turvaa mm. työttömyyden tai lomautuksen aikana.  

Kansainvälisyys 
Sinulla on mahdollisuus myös (18 kk) valmistumisen jälkeen 
tehdä työelämässä oppimisen jakso ulkomailla. Jaksolle saat 
Kpedulta ohjauksen sekä Erasmus+ -rahoituksen. 

Lisätietoja saat kansainvälisyyskoordinaattorilta: 
Heidi Jokinen, p. 044 7250 624

Yrittäjyys
Yrittäjyys voi olla yksi vaihtoehto itsensä työllistämiseksi. 
Voit myös toimia ns. kevytyrittäjänä päätyön tai osa-aikai-
sen työsuhteen ohella. 
 
Lisätietoa ja tukea yrittäjyyteen saat esimerkiksi:  
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle  
www.yrittajat.fi

Työuran alkaessa
Osa opiskelijoista löytää työpaikan jo valmistumisen kynnyk-
sellä. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan saatat joutua tekemään 
paljonkin töitä työnhaun eteen ennen kuin ensimmäinen val-
mistumisen jälkeinen työpaikka löytyy. Työura rakentuu tyy-
pillisesti useista työsuhteista työuran aikana. Kaikki työ on 
arvokasta ja lyhyetkin työsuhteet kartuttavat osaamistasi. Jo-
kainen työtilaisuus voi edistää seuraavan työsuhteen saamista! 
Voit työllistää itsesi myös useilla samanaikaisilla osa-aikaisilla 
työtehtävillä tai toimimalla työsuhteen lisäksi kevytyrittäjänä. 

Työnhaun kanavat
Töitä hakiessa aktiivisuus on tärkeää. Voit hyödyntää erilaisia 
kanavia työpaikan löytämiseksi: 

  Omat verkostot (esim. sukulaiset ja tuttavat)  
  Aiemmat työpaikat ja työssäoppimispaikat  
  Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-palvelut) 
  Kaupunki/kunta, jossa asut 
  Kpedu Jobi -sovellus, yritysten omat nettisivut ja some-tilit 
  Sanomalehdet ja sosiaalinen media (esim. LinkedIn) 
  Henkilöstönvuokrausyritykset (esim. Eezy, Barona, Bolt) 
  Internetin hakusivut (esim. Monster, Oikotie, Duunitori )

KPEDU JOBI apunasi työnhaussa
Kpedu Jobi -sovelluksen avulla saat tietoa avoimista työpaikoista 
ja voit hakea työpaikkoja. Työnantaja voi ottaa sinuun sovelluksen 
kautta myös yhteyttä laatimasi osaamisprofiilin perusteella. Ota 
Kpedu Jobi käyttöön lataamalla Tiitus -niminen sovellus puheli-
meesi tai rekisteröidy selaimen kautta osoitteessa: tiitus.fi/kpedu. 
Muista valita rekisteröitymisen yhteydessä toimialueeksi Kpedu 
Jobi, jotta tavoitat alueen työnantajat ja he sinut!  

Lisätietoa Kpedu Jobista: 
https://www.kpedu.fi/opiskelijalle/työelämään   



ohjaamot
Ohjaamosta saat maksutonta apua ja 
tukea monenlaisiin asioihin opiskelusta 
ja työllistymisestä asumiseen ja 
kaikkeen näiden väliltä. Ohjaamo on 
valtakunnallinen palvelu ja ohjausta on 
saatavilla myös paikallisesti. Sen palvelut 
ovat tarjolla kaikille alle 30-vuotiaille.   
www.ohjaamot.fi

kpedun hakijapalvelut
Kpedun hakijapalveluista saat tukea ja 
neuvoa koulutuksiin hakeutumiseen liittyen:  
p. 040 808 5010 (ma-pe klo 9-15)  
hakijapalvelut@kpedu.fi
www.kpedu.fi/hakijapalvelut

jatkokoulutus
Työelämän osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti. 
Tästä syystä onkin tärkeää päivittää osaamista 
myös valmistumisen jälkeen. Tutkinnon osat muista 
ammatillisista perustutkinnoista, toiselta osaamisalalta, 
ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot ovat 
hyviä keinoja oman osaamisen laajentamiseksi ja 
syventämiseksi. Useisiin ammatillisiin tutkintoihin voit 
hakeutua ns. jatkuvassa haussa. Kokonaisen tutkinnon 
sijaan voit monipuolistaa osaamistasi myös yksittäisillä 
tutkinnon osilla. 
www.kpedu.fi, eperusteet.opintopolku.fi  
 
Ammatillisen tutkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintojasi 
myös ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lisätietoa 
yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin hakeutumisesta:  
www.opintopolku.fi

oppisopimus
Mikäli sinulla on työpaikka, voit solmia työnantajan 
ja koulutuksenjärjestäjän kanssa oppisopimuksen 
ja opiskella haluamaasi tutkintoa tai tutkinnon osaa 
oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus tarkoittaa 
tutkinnon (tai tutkinnon osan) edellyttämän osaamisen 
hankkimista pääsääntöisesti työtehtävissä. Oppisopimus 
perustuu työsuhteeseen, joten saat oppisopimuksen ajalta 
vähintään alan tes:n mukaista vähimmäispalkkaa.  
 
Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta:  
www.kpedu.fi/opiskelijalle/oppisopimusopiskelijalle  

Kysy rohkeasti   

  apua ja ohjausta!



uraohjausta valmistumisen  
kynnyksellä ja jälkeen

Työelämän tuulissa ei  
onneksi tarvitse luovia yksin!
  
Mikäli kaipaat tukea koulutus- ja 
työllistymissuunnitelman tekemiseen tai sen 
toteuttamiseen, niin ota yhteyttä Kpedu Rekry 
-hankkeen uraohjaajaan. Uraohjaajat auttavat 
sinua vielä vuoden ajan valmistumisen jälkeenkin.

Vaihtoehtoisesti voit hakea ohjausta opintojen 
aikaiselta opinto-ohjaajaltasi. 
 
Sähköpostit ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@kpedu.fi.

Rakennusalat
Kari Kalliokoski
040 808 5564

Luonnonvara-ala
Suvi Hirvikoski
040 359 6247

Hyvinvointiala
Katriina Sipilä
044 725 0512

Teollisuus- ja  
logistiikka-ala
Thomas Isoaho
044 725 0107

Liiketoiminnan ala
Jari Ågren

040 807 3536

Ruoka- ja  
puhdistuspalveluala

Tuula Alppinen
040 808 5068

IT- ja media-ala 
Jussi Järviniemi
040 808 5036
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Tämä opas on tuotettu Kpedu Rekry -hankkeessa (Esr) uraohjauksen tarpeisiin.


