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H EI,
OLETKO ILMAN OPISKELUPAIKKAA YHTEISHAUN JÄLKEEN ?
MITÄ TEKISIT SYKSYLLÄ 2022?
Tästä oppaasta löydät vaihtoehtoja, jos olet kevään yhteishaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa.
Seuraavalla sivulla on värikoodattu sisällysluettelo.
Samat värit löytyvät sivujen oikeassa ylänurkassa olevista kolmioista.

Oppaaseen voi tulla uusia päivityksiä vielä kesän 2022 aikana.
Päivittyvän version oppaasta löydät osoitteesta
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AJANKOHTAISTA

AJANKOHTAISTA

Oppivelvollisuuden laajentaminen
Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan elokuussa 2021. Tämä tarkoittaa, että kaikki keväällä 2022
perusopetuksen päättävät ovat velvollisia hakeutumaan perusopetuksen jälkeiseen, toisen
asteen koulutukseen yhteishaussa 22.2.–22.3.2022 tai muulla tavoin.
Oppivelvollisuuden suorittaminen
Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa
koulutuksessa.
Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Syksystä 2022 alkaen oppivelvollisuutta voi suorittaa tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa
(TUVA). TUVA-koulutuskokonaisuus yhdistää aiemman lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA), ammatilliseen
koulutukseen valmentavan (VALMA) koulutuksen sekä perusopetuksen lisäopetuksen (ns. kymppiluokka).
Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnatuilla opintovuosilinjoilla.
Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa oppivelvollisuuttaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).
Oppivelvollisuusuudistuksen myötä toisen asteen opinnot ovat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville
maksuttomia.

Oppivelvollisuuden päättyminen
Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon
(ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuus
Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes
oppivelvollinen saa koulutuspaikan.
Uuden lain myötä jokaiselle peruskoulun päättävälle osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa,
jos oppivelvollinen ei muutoin saa opiskelupaikkaa.

OPPIVELVOLLINEN

HAKEUTUMISVELVOLLISUUS

Keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla olleet.

9.luokan keväällä haettava toisen asteen jatko-opintoihin.

Alle 18 vuotiaat, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Haettava kunnes saa opiskelupaikan, tai täyttää 18-vuotta.
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SYKSYLLÄ 2022 ILMAN OPISKELUPAIKKAA OLEVAT
Perusopetuksen ja asuinkunnan tehtävät
Perusopetuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella, asuinkunnan tehtävänä on selvittää niiden
perusopetuksen päättäneiden nuorten tilanne, jotka vielä syksyllä 2022 ovat ilman opiskelupaikkaa.
Nuoret saavat kesän aikana perusopetuksen opinto-ohjaajilta ohjausta toisen asteen koulutukseen
hakeutumiseksi. Tarvittaessa nuoria ohjataan myös hakeutumaan muiden palveluiden, kuten terveys- ja
sosiaalipalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden piiriin.

Kunta velvollinen osoittamaan oppivelvolliselle opiskelupaikan
Jos soveltuvaa opiskelupaikkaa ei ohjauksesta ja yhteistyöstä huolimatta löydy ja nuori arvioidaan
koulukuntoiseksi, kunnalla on velvollisuus osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka soveltuvassa
nivelvaiheen koulutuksessa. Vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy nuoren asuinkunnalle 26.8.2022.
Jos arvioidaan, että nuori ei ole koulukuntoinen, häntä ohjataan tarvittaessa hakemaan oppivelvollisuuden
suorittamisen keskeyttämistä.
Asuinkunnan tehtävänä on myös ohjata niitä oppivelvollisia, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen
opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa, koulutuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella.

Lisätietoa verkosta:
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta
Oppivelvollisuudesta selkokielellä:
https://minedu.fi/oppivelvollisuudesta-selkokielella
Opetushallituksen linkit:
Oppivelvollisuuden laajentaminen | Opetushallitus (oph.fi)
Perustietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta | Opetushallitus (oph.fi)
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YHTEISHAKU

Yhteishaku kevät 2022
Yhteishaku 22.2.–22.3.2022, kaikki haut samanaikaisesti:
- Toisen asteen koulutukseen
- Ammatillisiin erityisoppilaitoksiin
- Perusopetuksen jälkeiseen tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)

Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022

Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 30.6.2022*

* HUOM! OPPILAITOKSILLA VOI OLLA ERI PÄIVÄMÄÄRÄT PAIKAN VASTAANOTTAMISEEN.

TARKISTA PAIKAN VASTAANOTTAMINEN OPPILAITOKSEN KOTISIVUILTA!

Hakeminen osoitteessa www.opintopolku.fi.
Opintopolun puhelinneuvonta p. 029 533 1010
avoinna ti-to klo 9-11

Lisätietoa myös oppilaitosten omilta nettisivuilta.

Huomioi myös jatkuva haku ja lisähaku opiskelupaikkoihin.
Katso oppaan sivut 7-17.
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VAPAAT OPISKELUPAIKAT:

JATKUVA HAKU

AMMATILLINEN KOULUTUS (JATKUVA HAKU)
Ammatilliseen koulutukseen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja
erikoisammattitutkinnot) voi hakeutua myös jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri
vuoden.
Oppilaitokset päättävät tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja
valintaperusteista.
Alta löydät oppilaitosten yhteystiedot, linkit oppilaitosten verkkosivuille
sekä henkilöt, joilta voi kysyä vapaisiin opiskelupaikkoihin hakemisesta.
Tiedot mahdollisista oppilaitosten infotilaisuuksista löytyvät kunkin oppilaitoksen
kohdalta.

Tarkemmat ohjeet löytyvät oppilaitosten omilta kotisivuilta ja yhteyshenkilöiltä:

AhlmanEdu

.

www.ahlmanedu.fi
Hakijapalvelut:
P. 010 338 2244, ma—pe 9-15
hakijapalvelut@ahlman.fi

SASKY koulutuskuntayhtymä
Oppilaitoksemme oppilaanohjaajat päivystävät puhelimitse oppilaitoksissa yhteishaun
tulosten julkistamisen jälkeen torstaina 16.6.2022 ja perjantaina 17.6.2022.
Jos jäit kevään 2022 yhteishaussa ilman paikkaa, soita oppilaitoksen opinto-ohjaajalle!
Yhteystiedot alla.
Ammatti-instituutti Iisakki
Hämeenkyrö, Parkano ja Osaran maaseutuopetusyksikkö
Opinto-ohjaaja Tarja Perolainen, p. 050 338 3314, tarja.perolainen@sasky.fi

(Jatkuu seuraavalla sivulla...)
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(… jatkuu edelliseltä sivulta)
VAPAAT PAIKAT

Ikaalisten kauppaoppilaitos
Oppilaitoksen toimisto, p. 044 755 4548
Opinto-ohjaaja Tuula Karttunen, p. 044 034 5751, tuula.karttunen@sasky.fi

JATKUVA HAKU

Ikaalisten käsi– ja taideteollisuusoppilaitos Ikata
Oppilaitoksen toimisto, p.044 755 4532
Opinto-ohjaaja Piia Saarinen, p. 044 045 2011, piia.saarinen@sasky.fi

Parkanon yksikkö
Opinto-ohjaaja Tarja Perolainen, p. 050 338 3314, tarja.perolainen@sasky.fi

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
Oppilaitoksen toimisto, p. 040 181 9050
Opinto-ohjaaja Eija Uotila, p. 050 345 8725, eija.uotila@sasky.fi

Mäntän seudun koulutuskeskus
Oppilaitoksen toimisto, p. 03 474 0200
Opinto-ohjaaja Teija Elers, p. 040 644 9256, teija.elers@sasky.fi

Tampereen palvelualan ammattiopisto
Oppilaitoksen toimisto, p. 040 825 6252
Opinto-ohjaaja Minna Vainio, p. 044 774 5005, minna.vainio@sasky.fi

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Oppilaitoksen toimisto, p. 040 6534 770
Opinto-ohjaaja Eija Uotila, p. 050 345 8725, eija.uotila@sasky.fi

Vammalan ammattikoulu
Oppilaitoksen toimisto, p. 040 6534 770
Opinto-ohjaaja Harri Pääkkönen, p. 0500 739 661, harri.paakkonen@sasky.fi

Sasky Avain, hakija– ja urapalvelut
Hakijapalvelu auttaa kaikkia ammatillisesta koulutuksesta tai lukio opinnoista
kiinnostuneita nuoria ja aikuisia, ohjausalan ammattilaisia ja työnantajia.
Ole yhteydessä, p. 040 590 0709 tai hakijapalvelut@sasky.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK
Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen koulutukset on tarkoitettu aikuisille,
18-vuotta täyttäneille.
Koulutuksiin ei ole yhtä yleistä hakuaikaa, vaan hakuja on auki pitkin vuotta.
Tutustu aloihimme virtuaali- tai livekierroksilla:
https://www.takk.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat

Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myös virallisten hakujen ulkopuolella:
Opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400
Lisätiedot:
Opintoneuvoja Hellgrén Tanja , p. 044 7906 500 (rahoitusneuvonta, Nirvan ja Tampereen valtatien kampukset)
Opinto-ohjaaja Mari Orsmaa, p. 044 7906 438 (Tampereen valtatien kampus/palvelualat)
Opinto-ohjaaja Anni Niva, p. 044 7906 458 (Nirvan kampus/tekniikka)
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi
8

VAPAAT PAIKAT

(… jatkuu edelliseltä sivulta)

JATKUVA HAKU

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Vapaat paikat, jatkuva haku, TUVA:

TreduNavi hakupalvelu
Sähköposti: tredu.haku@tampere.fi
Asiakaspalvelu:
P. 040 1705 649 ma 9-15, ti 12-15, ke-pe 9-15
27.6-22.7.2022 puhelinpalvelu avoinna maanantaista torstaihin klo 12—15 (perjantaisin suljettu)
https://www.tredu.fi/hakijalle/apua-hakeutumiseen/hakupalvelu-tredunavi/
Tredu hakupalvelu opinto-ohjaajille: LINKKI varauskalenteriin (puhelinkeskustelu tai Teams)

Täältä www.tredu.fi/hakijalle/jatkuva-haku/ löydät tietoa jatkuvassa haussa avoinna olevista
perustutkinnoista ja TUVA-koulutuksesta sekä oppisopimus koulutukseen hakeutumisesta.
Hakujakson koulutukset löydät täältä:
https://www.tredu.fi/hakijalle/jatkuva-haku/hakujakson-koulutukset/
Tredun oppisopimuspalvelut
Puh. 03 5654 7999 ma ja ke klo 12- 15
Muina aikoina yhteydenotot sähköpostilla: oppi.sopimus@tampere.fi
Lisätiedot:
Oppisopimusneuvoja Minna Myllylä, p. 050 320 9120, minna.myllyla@tampere.fi
www.tredu.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/

Valkeakosken ammattiopisto VAAO
Vanhankyläntie 2, 37600 Valkeakoski
https://vaao.fi
Opintotoimisto, asiakaspalvelu p. 044 025 5905
Sähköposti: opintotoimisto@vaao.fi
Jatkuva haku:
Opinto-ohjaaja Hannele Valtonen, p. 044 706 1109, hannele.valtonen@vaao.fi
Opinto-ohjaaja Minna Mäki, p. 044 906 0452, minna.maki@vaao.fi
https://vaao.fi/hae-opiskelemaan/jatkuva-haku/

(Jatkuu seuraavalla sivulla...)

Tietoa tutkintokoulutukseen valmentavasta TUVA-koulutuksesta
löytyy sivuilta 13-17 ja 23-25.
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Ammatilliset erityisoppilaitokset

VAPAAT PAIKAT
JATKUVA HAKU

Aitoon koulutuskeskus
Rehtori, p. 050 5984 377
Opinto-ohjaaja, p. 050 5630 090
Lisätietoa hakemisesta:
Opinto-ohjaaja, p. 050 5630 090
Opinto-sihteeri, p. 050 4078 209
www.aikk.fi

Ammattiopisto Luovi
TUVA ja tutkintotavoitteinen koulutus:
Opinto-ohjaaja Pia Tervonen, p. 040 319 3393, pia.tervonen@luovi.fi
Opintoneuvoja Emilia Simola, p. 040 319 3640, emilia.simola@luovi.fi
TELMA:
Opinto-ohjaaja Pia Tervonen, p. 040 319 3393, pia.tervonen@luovi.fi
Opintoneuvoja Marjo Reunanen, p. 040 3193 731, marjo.reunanen@luovi.fi
Luovin haku– ja neuvontapalvelut:
Avoinna maanantaista torstaihin klo 9-15, ja perjantaisin klo 9-14.
Puh. 040 319 3000
Sähköposti: info@luovi.fi
Opinto-ohjaaja Jaana Heikkinen, p. 040 319 3625 jaana.s.heikkinen@luovi.fi
www.luovi.fi
Tuotantokoulun tutkintotavoitteiset koulutukset:
Yksilövalmentaja Heli Hirvasmaa, p. 040 832 5523, heli.hirvasmaa@siltavalmennus.fi
Yksilövalmentaja Anni Reikko-Nieminen, p. p. 050 5215 002, anni.reikko-nieminen@siltavalmennus.fi

Kiipulan ammattiopisto
TUVA ja tutkintotavoitteinen koulutus:
Koulutuspäällikkö Sanna Säkkinen, p. 050 5200 485, sanna.sakkinen@kiipula.fi
TELMA Tampereella ja Nokialla:
Koulutuspäällikkö Katariina Autio, p. 040 6550 662, katariina.autio@kiipula.fi
Koko Kiipula Pirkanmaalla:
Opinto-ohjaaja Outi Lahtinen, p. 040 6584 311, outi.k.lahtinen@kiipula.fi

www.kiipula.fi
Hakuneuvonta
Neuvoo hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.
Puh. 040 905 1883
Sähköposti: hakuneuvonta@kiipula.fi
Opiskelupaikkojen vahvistaminen viimeistään 30.6.2022. Varasijat voimassa 19.8.2022 saakka.
Lisätietoja opiskelijavalinnasta:
Palvelupäällikkö Nina Lietsa, p. 050 5820 416
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LISÄHAKU,

VAPAAT OPISKELUPAIKAT:
LUKIOKOULUTUS (LISÄHAKU)
Lisähakuun tulevat lukiokoulutuksen vapaat paikat julkaistaan varsinaisten
hakujen jälkeen.
Oppilaitokset ilmoittavat vapaista opiskelupaikoista Opintopolussa
(www.opintopolku.fi) ja/tai verkkosivuillaan.
Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myös suoraan oppilaitoksista.
Jos haet lisähaussa useampaan oppilaitokseen tai koulutukseen, täytä
jokaiseen oma hakemus.

Lisähaku tapahtuu www.opintopolku.fi -sivustolla.
Valitse hakutavaksi Jatkuva haku.

LUKIO, KARKUN EVANKELINEN OPISTO
Lukio ei ole mukana yhteishaussa, vaan opistolle haetaan suoraan, www.keokarkku.fi/lukio.
Koulutukseen voi hakeutua myös kesken lukuvuoden.
Tarvittaessa hakulomakkeen voi tilata toimistosta, p. 03 513 4151.
Lukio on aikuislukio, jonne myös alle 18-vuotias voi hakea. Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella.

Yhteystiedot:
Lukion linjanjohtaja, Anna-Kaisa Ruski, p. 044 767 5016, anna-kaisa.ruski@keokarkku.fi tai
Rehtori, Matti Rusama, p. 050 331 9867, matti.rusama@keokarkku.fi
Katso lisätiedot seuraavalta sivulta 19.
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KARKUN
EVANKELINEN OPISTO

Karkun evankelinen opisto
Kysy vapaita opiskelupaikkoja:
•
Lukio
•
TUVA
•
Opistovuosi oppivelvollisille
•
Aikuisten perusopetus
Lukiossa voi suorittaa lukion oppimäärän aikuislukion
opetussuunnitelman mukaan ja kirjoittaa ylioppilaaksi.
Myös alle 18-vuotias voi hakea opiston lukioon.
Jatkuva haku lukio-opetukseen koulun nettisivujen
kautta, osoitteessa: https://keokarkku.fi/linjat/lukio/
TUVA-koulutus antaa mahdollisuuden valmentautua toisen asteen opintoihin.
Voit kehittää jatko-opinnoissa vaadittavia taitoja ja sisällyttää koulutukseen myös
perusopetuksen arvosanojen korottamista sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja.
Jatkuva haku TUVA-koulutukseen Opintopolussa 1.6. – 31.8.2022 TÄSTÄ LINKISTÄ.
Opistovuosi oppivelvollisille -koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille.
Vuosi aikaa kerätä lisää valmiuksia, etsiä omaa juttua sekä saada uusia elämyksiä ja uusia ystäviä.
Jatkuva haku Opintopolussa 1.6. – 31.8.2022 TÄSTÄ LINKISTÄ.
Aikuisten perusopetuksessa maahanmuuttajataustainen opiskelija voi saada perusopetuksen
päättötodistuksen. Opiskelu on joustavaa, monimuotoista ja yhteisöllistä.
Jatkuva haku koulun nettisivujen kautta https://keokarkku.fi/linjat/aikuisten-perusopetus/

Kaikilla näillä linjoilla opiskelu, majoitus ja ruokailu on maksutonta ja oikeuttaa opintotukeen.
Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Karkun evankelinen opisto on yhteisöllinen ja lämminhenkinen kansanopisto Rautaveden
rannalla Sastamalassa, puolen tunnin junamatkan päässä Tampereelta. Tervetuloa!

Tiedustelut:
matti.rusama@keokarkku.fi
p. 050 331 9867
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TUTKINTOKOULUTUKSEEN
VALMENTAVA KOULUTUS (TUVA)

TUVA,
YLEISTÄ TIETOA

TUVA soveltuu Sinulle, jos:
•

Sinulla ei ole vielä suoritettuna toisen asteen tutkintoa

•

olet oppivelvollinen tai aikuinen ja tarvitset valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea ennen
siirtymistä toisen asteen koulutukseen (ammatilliseen koulutukseen tai lukioon)

•

haluat vahvistaa suomen tai ruotsin kielen osaamistasi ennen tutkintokoulutukseen siirtymistä

Kuka voi hakea?
Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea TUVA- koulutukseen.
Jos et ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, voi oppilaitos ottaa Sinut opiskelijaksi, jos Sinulla on
riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.
Jos olet suorittanut aiemmin jonkun valmentavan koulutuksen (perusopetuksen lisäopetus, LUVA, VALMA).
Edellytyksenä on, että TUVA-koulutuksen jälkeen tavoitteenasi on siirtyä toiseen asteen koulutukseen.
Mitä opinnot sisältävät?
Tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja kestää enintään vuoden .

(

(Jatkuu seuraavalla sivulla…)
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Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
(TUVA)

TUVA,
YLEISTÄ TIETOA

Mistä TUVA-koulutus muodostuu?
TUVA-koulutus muodostuu kaikille yhteisestä Opiskelu– ja urasuunnittelutaidot-osasta, joka kestää 2-10
viikkoa sekä vähintään kahdesta valinnaisesta koulutuksen osasta.
Valinnaiset osat riippuvat siitä tähtäätkö opintojen jälkeen ammatilliseen koulutukseen vai lukioon.
Valinnaisia koulutuksen osia ovat:

•
•
•
•
•
•

perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)
lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tai henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelma (HOKS).
Opiskelija saa koulutuksen aikana opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta.
Moniammatillinen ohjaus voidaan järjestää opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena tai
pienryhmämuotoisena tai näitä yhdistäen.
Erityisen tuen toteuttaminen
Opiskelijan erityisen tuen tarve arvioidaan koulutuksen alussa tai heti kun tuen tarve ilmenee.
Tuen tarve kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tai ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtaiseen
osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).
Kielitietoinen TUVA-koulutus
Maahanmuuttajataustaisille suunnattu TUVA-koulutuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan opiskelu– ja
tutkintokielen taitoja, eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä vuorovaikutus– ja viestintätaitoja.
Lisää tietoa TUVA-koulutuksesta voit lukea Opetushallituksen sivuilta.

Oppilaitosten TUVA-yhteystiedot löydät seuraavilta sivuilta!
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Kysy TUVAsta suoraan
oppilaitoksista

TUVA,
YHTEISHENKILÖT

Yhteystiedot:
Ikaalisten kauppaoppilaitos, SASKY (Ikaalinen)
Opinto-ohjaaja, Tuula Karttunen, p. 044 034 5751, tuula.karttunen@sasky.fi

Mäntän seudun koulutuskeskus, SASKY (Mänttä-Vilppula)
Opinto-ohjaaja, Teija Elers, p. 040 644 9256, teija.elers@sasky.fi

Tampereen palvelualan ammattiopisto, SASKY
Opinto-ohjaaja, Minna Vainio, p. 044 7745 005, minna.vainio@sasky.fi

Vammalan ammattikoulu, SASKY (Sastamala)
Opinto-ohjaaja, Harri Pääkkönen, p. 0500 739 661, harri.paakkonen@sasky.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK
Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen koulutukset on tarkoitettu aikuisille,
18-vuotta täyttäneille.
Koulutuksiin voi hakea joustavasti läpi vuoden.
TUVA (kielipainotteinen)
Riikka Kulonen, p. 044 7906 397, riikka.kulonen@takk.fi tai tuva@takk.fi
Puhtauspalvelualan ja ravintola-alan TUVA:
Eija Järvilahti, p. 044 7906 305, eija.jarvilahti@takk.fi
Lisätietoa TUVA:sta ja hakemisesta TAKKin verkkosivuilta.
https://www.takk.fi/fi/koulutus/brochure/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva

Valkeakosken ammattiopisto, VAAO
Yhteystiedot:
Sanna Inkinen, p. 044 7061 042, sanna.inkinen@vaao.fi
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(… jatkuu edelliseltä sivulta)

TUVA,

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

YHTEISHENKILÖT

TreduNavi hakupalvelu
tredu.haku@tampere.fi
p. 040 170 5649
Avoinna ma 9-15, ti 12-15, ke-pe 9-15
Toimipisteet, joissa TUVA-koulutusta järjestetään:
• Aikuislukio, Tampere, Kaleva
• Hatanpään lukio, Tampere, Hatanpää
• Tredu Ajokinkujan toimipiste & SiltaValmennus, Tampere, Nekala (myös pienryhmä)
• Tredu Hepolamminkadun toimipiste, Tampere, Hervanta (myös pienryhmä)
• Tredu Lempäälän toimipiste, Virta-kampus, Lempäälä (myös pienryhmä)
• Tredu Kangasalan toimipiste, Roine-Kampus, Kangasala
• Tredu Kankaantankadun toimipiste, Nokia (myös pienryhmä)
• Tredu Orivesi
• Tredu Sammonkadun toimipiste, Tampere, Kaleva
• Tredu Santalahdentien toimipiste, Tampere , Pyynikki (myös pienryhmä)
• Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Lisätietoa TUVA:sta ja hakemisesta Tredun verkkosivuilta.

Huom! Tredun TUVA-koulutukseen on jatkuva haku.
Hae paikkaa Opintopolussa TÄSTÄ linkistä!

Ammatilliset erityisoppilaitokset
Kevään 2022 yhteishaussa täyttämättä jääneet ja kesän aikana mahdolliseen lisähakuun tulevat TUVAkoulutuksen paikat löydät oppilaitosten verkkosivuilta ja Opintopolusta.
Ota rohkeasti yhteyttä suoraan oppilaitokseen!

Aitoon koulutuskeskus
Rehtori p. 050 5984 377
Opinto-ohjaaja p. 050 5630 090

Ammattiopisto Luovi
Opintoneuvoja Emilia Simola, p. 040 3193 640, emilia.simola@luovi.fi

Kiipulan ammattiopisto
Pirkanmaan TUVA, Outi Lahtinen, p. 040 6584 311, outi.k.lahtinen@kiipula.fi
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Lukioon valmistava TUVA-koulutus

TUVA (LUKIO),
YHTEISHENKILÖT

Lukioon valmistavan TUVA-koulutuksen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden
valmiuksia hakeutua lukioon.
Opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lukio-opinnoissa tarvittavien
opiskelutekniikoiden ja -taitojen vahvistamista.
TUVA-koulutus ei oikeuta lukiopaikkaan, vaan opiskelijat hakevat lukioon normaalisti
seuraavan kevään yhteishaussa.
TUVA-koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myöhemmin hyväksi luettavia lukio-opintoja.
Koulutukseen voivat hakeutua nuoret ja aikuiset,
•

jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla
tai joilla on sitä vastaavat tiedot ja taidot

•

jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai
vastaavaa tutkintoa muussa maassa.

•

joiden ensisijainen hakutoive TUVA-opintojen jälkeen on lukio

•

joiden suomen kielen taito vaatii vahvistamista, jotta lukio-opintojen suorittaminen on
mahdollista

Lukioon valmistava TUVA-koulutus Pirkanmaalla järjestävät

Tredu: Hatanpään lukiossa (maahanmuuttajat) ja Hervannassa ja Santalahdentiellä (matematiikka,
äidinkieli, englanti, ruotsi) sekä Sastamalassa Karkun evankelinen opisto .

LISÄTIETOJA:
Tredu, Hatanpään lukion TUVA-koulutus:
Koordinaattori Tuija Leppäharju, p. 044 4309 361, tuija.leppaharju@tampere.fi
Tredu, Hervanta ja Santalahdentie:
Kaisa Viitasalo, p. 040 8063874, kaisa.viitasalo@tampere.fi
Karkun evankelinen opisto:
Rehtori Matti Rusama, p. 050 331 9867, matti.rusama@keokarkku.fi
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OPISTOT,

Kansanopistot

AIKUISLUKIO

Kansanopistot ovat oppilaitoksia, jotka antavat sekä yleissivistävää sekä ammatillista
koulutusta. Kansanopistoissa voi opiskella pitkillä opintolinjoilla tai lyhytkursseilla.
Lisätietoa löydät osoitteesta www.kansanopistot.fi

(ALLE 18-VUOTIAAT)

Kansalaisopistot
Kansalais- ja työväenopistot ovat yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavia oppilaitoksia.
Kansalaisopistossa voi opiskella muun muassa kieliä, yhteiskunnallisia aineita, tietotekniikkaa,
liikuntaa sekä erilaisia kädentaitoja ja taideaineita.
Kansalaisopistot tarjoavat myös peruskoulun ja lukion oppiaineita

Lisätietoa sekä paikkakuntakohtaiset kansalaisopistot löytyvät osoitteesta
www.kansalaisopistot.fi

Pirkanmaalla toimivien kansanopistojen yhteystiedot
Karkun evankelinen opisto

Metallityöväen Murikka-opisto

Mainiementie 50, 38100 Sastamala
Puh. 03 513 4151
Sähköposti: toimisto@keokarkku.fi
Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00—15.30

Kuterintie 226, 34260 Terälahti
Puh. 020 77 415050 (koulutusasiat) tai
020 77 415050 (koulutusasiat)

Päivölän opisto

Voionmaan koulutuskeskus

Päivöläntie 52, 37770 Tarttila (Valkeakoski)
Puh. 03 233 2200
Sähköposti: toimisto@paivola.fi
Kesäisin auki arkisin ma-pe klo 9-15
.

TietoPinni, Kanslerinrinne 1,
33100 Tampere
Puhelinvaihde: 03 314 22 900
Puhelinvaihe arkisin klo 8.00-15.15
Sähköposti: info@kio.fi

AhlmanEdu
AlhmanEdu tarjoaa ammatillisen koulutuksen lisäksi myös kansanopisto-opintoja
Hallilantie 10, 33820 Tampere
Sähköposti: hakijapalvelut@ahlman.fi
Opiskelija—ja hakupalvelut puh. 010 338 2244

Tampereen aikuislukio
Tampereen aikuislukio tarjoaa ilta– ja etäopiskelua, pääasiassa yli 18-vuotiaille aikuisille.
Jatkuva haku aikuislukioon alkaa 10.8.2022, haku tapahtuu nettisivuiltamme löytyvällä
lomakkeella: https://www.tampere.fi/tampereen-aikuislukio/hakijalle
Lukuvuoden 2022-2023 aikana toisen asteen opintonsa terveydellisesti tai sosiaalisesti
painavasta syystä keskeyttäneet alle 18-vuotiaat voivat tiedustella opiskelupaikkaa Tampereen
aikuislukiosta.
Yhteystiedot:
Apulaisrehtori Elina Karapalo, p. 040 869 7416, elina.karapalo@tampere.fi
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MUUT KOULUTUKSET JA
MAHDOLLISUUDET

MUUT KOULUTUKSET
JA MAHDOLLISUUDET

Tutustumiset oppilaitoksissa
Oppilaitokset järjestävät erilaisia tutustumispäiviä ja -jaksoja.

Lisätietoa löydät oppilaitosten kotisivuilta.
Voit ottaa yhteyttä myös suoraan oppilaitokseen.
Yhteystiedot ammatillisiin oppilaitoksiin löydät sivuilta 7-16.

Pajat
Nuorten työpaja auttaa nuoria löytämään työpaikan, opiskelupaikan tai muun kestävän
ratkaisun.
Työpajassa voit kokeilla erilaisia töitä ja selventää kiinnostuksesi kohteita i työharjoittelun
avulla. Erilaisiin aloihin ja ammatteihin tutustutaan tekemällä harjoitus- ja tilaustöitä.
Työpajalla saatu työkokemus parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan.
Voit ottaa itse työpajalle suoraan yhteyttä tai Sinut voidaan ohjata työpajalle esimerkiksi
Ohjaamon, TE-toimiston tai sosiaalitoimiston kautta. Tarkemmat tiedot työpajoista
löytyvät työpajojen verkkosivuilta.

Pirkanmaan alueen työpajatoimintaa järjestävät tahot löydät
Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry Inton listauksesta.
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TIKASpaja (Tredu)

TIKASPAJA

Kenelle?
Oletko 16-25-vuotias nuori? Oletko keskeyttänyt ammatillisen tutkinnon? Haluatko
suorittaa tutkinnon loppuun? Jos vastasit kyllä, Tikaspaja voi olla sinulle oikea paikka.
Mitä?
TIKASpajan toiminta sisältää kohderyhmän ja yksilöllisten tarpeiden mukaan mm. elämäntaidon
hallintaa, opiskelu- ja oppimistaitoja, työnhakutaitoja ja työelämätietoutta, oman uran
suunnittelua ja tutkintotavoitteisia opintoja.
Huom! YTO-aineista TIKASpajalla on mahdollista suorittaa mm. äidinkieli, matematiikka, ruotsi,
liikunta sekä useita valinnaisia opintoja.
Ryhmäohjauksen ohella suuri paino on yksilöohjauksessa ja oman opinpolun suunnittelussa.
Missä?
Pajatoimintaa ja ohjausta järjestetään Tredun (Tampereen seudun ammattiopisto) Ajokinkujan
toimipisteessä (Ajokinkuja 6, 33800 Tampere).
Pajatoiminnan toiminnallinen ympäristö kattaa koko Tredun koulutustarjonnan.
Milloin?
TIKASpajan ryhmä- ja yksilöohjaus toimii maanantaista perjantaihin yksilöllisten suunnitelmien
mukaan.
Ryhmätoimintaa on viitenä päivänä viikossa klo 9.00-14.00 välisenä aikana lukujärjestyksen
mukaisesti.
Yksilöasiakkaat oman räätälöidyn aikataulun ja tarpeiden mukaisesti.

Hakeminen?
TIKASpaja toimii nonstop –periaatteella.
TIKASpajalaiset valitaan haastattelun perustella.
TIKASpajan henkilökunta
TIKASpajan parissa työskentelevät erikoissuunnittelija sekä ammatilliset ohjaajat Jessica
Tammipuu (p. 040 8063 128) ja Kristiina Osala (p. 044 4314 891)

Lisätietoja
Jari Jokirinne
Erikoissuunnittelija Tikaspaja/tiimivastaava Pysäkki
TIKASpaja
TREDU - Tampereen seudun ammattiopisto
p. 040 8062 969
jari.jokirinne@tampere.fi
www.tredu.fi
Käyntiosoite: Ajokinkuja 6, Tampere
Postiosoite: PL 217, 33101 Tampere
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Oppisopimus

OPPISOPIMUS

Kenelle oppisopimusopiskelu soveltuu?
Ahkerille ja oma‐aloitteisille henkilöille jotka oppivat parhaiten tekemisen
Työnantajat arvostavat osaamista ja oikeanlaista asennetta.

a.

Miten opiskelut etenevät?
Opiskelet enimmäkseen työpaikalla käytännön työtehtävissä (vähintään 25 h/vko
aat työnantajalta työehtosopimusten mukaista palkkaa.
Työnantaja nimeää sinulle työpaikkaohjaajan, joka ohjaa ja arvioi kehittymistäsi.
Sinulla on myös koulupäiviä oppilaitoksessa ja vapaa‐ajalla tehtäviä itsenäisiä opintotehtäviä.
Miten pääsen opiskelemaan oppisopimuksella?
Oppisopimuksen perustana on työpaikka.
Sinun tulee ensin löytää työnantaja, joka solmii kanssasi määräaikaisen työsopimuksen
oppisopimuksen ajaksi.
Työpaikan löydyttyä ota yhteyttä oppisopimuskoulutusta järjestävään oppilaitokseen.
Opiskelu oppisopimuksella on pääsääntöisesti maksutonta.

Oppilaitosten oppisopimukseen liittyvät yhteystiedot seuraavalla sivulla!

Oppisopimukseen on monta polkua.
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OPPISOPIMUS,

OPPISOPIMUSASIAT,

YHTEYSTIEDOT

OPPILAITOSTEN YHTEYSTIEDOT

SASKY Koulutuskuntayhtymä, oppisopimus
Oppisopimussihteeri Terhi Suontaka, p. 050 344 4767
Oppisopimussihteeri Raisa Aoki, p. 040 195 6205
Koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, p. 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi
Koulutuspäällikkö Marja Kivivuori, p. 040 480 6658, marja.kivivuori@sasky.fi

https://sasky.fi/opiskelijalle/oppisopimus/

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, oppisopimuspalvelut
Puhelin: 03 5654 7999, avoinna ma ja ke klo 12 - 15
Muina aikoina yhteydenottopyynnöt: oppi.sopimus@tampere.fi
Lisätiedot:
Oppisopimusneuvoja Minna Myllylä, p. 050 320 9120, minna.myllyla@tampere.fi
Jos Sinulla on jo työpaikka/työnantaja tiedossa, voit ottaa suoraan yhteyttä
koulutuksesta vastaavaan koulutustarkastajaan:
Koulutustarkastajien yhteystiedot löydät Tredun verkkosivuilta.
https://tredu.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/

Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK, oppisopimus
Tampereen valtatie 15, 33821 Tampere
Oppisopimuspäällikkö, Harri Huhdanpää, p. 044 7906 473, harri.huhdanpaa@takk.fi
Koulutustarkastaja Aro Maiju, p. 044 790 6411, maiju.aro@takk.fi
Koulutustarkastaja, Jani Nieminen, p. 044 7906 412, jani.nieminen@takk.fi
https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus

OPPISOPIMUSINFO 6.9.2022 klo 16.30 - 17.30
Paikka: Tampereen valtatie 15, huone 460
Ei ennakkoilmoittatumista, lisätiedot linkistä: Tapahtumat – TAKK

OPPISOPIMUSINFO 1.11.2022 klo 16.30 - 17.30
Paikka: Kurssikeskuksenkatu 11, auditorio.
Lisätiedot tulossa myöhemmin, linkistä: Tapahtumat – TAKK
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Maahanmuuttajille ja
vieraskielisille

MAAHANMUUTTAJILLE,
VIERASKIELISILLE

SASKY koulutuskuntayhtymä
Mäntän seudun koulutuskeskus, SASKY
TUVA– tutkintokoulutukseen valmentava koulutus maahanmuuttajille
Tavoite on, että opiskelija pystyy koulutuksen jälkeen suorittamaan toisen asteen koulutuksen
(ammatillisen koulutuksen tai lukion)
Koulutus kesto enintään 38 viikkoa.
Opintojen aikana tutustutaan koulutusaloihin, vahvistaa opiskelutaitoja ja tehdä tulevaisuuden suunnitelmia.
Hakuaika: 16.6.2022—31.12.2022.
Hae koulutukseen tästä linkistä:
https://sasky.fi/koulutus/tuva-tutkinto-koulutukseen-valmentava-koulutus-maahanmuuttajille/
Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja Anne-Mari Hakala, p. 044 728 9188, anne-mari.hakala@sasky.fi

Toimitilahuoltaja
Koulutus soveltuu hyvin maahanmuuttajille.
Opinnot suoritetaan työelämäpainotteisesti.
Hakuaika: 1.8.2021- 31.12.2022.
Hae koulutukseen tästä linkistä:
https://sasky.fi/koulutus/puhatus-ja-kiinteistöpalvelualan-perustutkinto-maahanmuuttajille/
Lisätietoja:
Opettaja Tarja Virtanen, p. 044 728 9182, tarja.virtanen@sasky.fi

Kokki
Koulutus soveltuu hyvin maahanmuuttajille.
Hakuaika: 1.8.2021– 31.12.2022
Hae koulutukseen tästä linkistä:
https://sasky.fi/koulutus/ravintola-ja catering-alan-perustutkinto-maahanmuuttajille/
Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja Anne-Mari Hakala, p. 044 728 9188, anne-mari.hakala@sasky.fi
Tampereen palvelualan ammattiopisto, SASKY
TUVA-tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
Tavoite on, että opiskelija pystyy koulutuksen jälkeen suorittamaan toisen asteen koulutuksen (ammatillisen
koulutuksen tai lukion)
Koulutus kesto enintään 38 viikkoa.
Opintojen aikana tutustutaan koulutusaloihin, vahvistaa opiskelutaitoja ja tehdä tulevaisuuden suunnitelmia.
Hakuaika: 15.7.2022—2.12.2022.
Hae koulutukseen tästä linkistä:
https://sasky.fi/koulutus/tuva-tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-2/

Lisätiedot:
Opinto-ohjaaja Minna Vainio, p. 044 774 5055, minna.vainio@sasky.fi
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MAAHANMUUTTAJILLE,

(Jatkuu seuraavalta sivulla…)

VIERASKIELISILLE

Kiipulan ammattiopisto
Yhteystiedot:
Opinto-ohjaaja Outi Lahtinen, p. 040 6584 311, outi.k.lahtinen@kiipula.fi

Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK)
TUVA—tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, kielipainotteinen
(aikuisille)
Yhteystiedot:
Riikka Kulonen, p. 044 7906 397, riikka.kulonen@takk.fi tai tuva@takk.fi

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)
Maahanmuuttajille suunnattuihin koulutuksiin voit tutustua osoitteesta:
https://tredu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/maahanmuuttajille/
Kaikki Tredun maahanmuuttajille suunnatut koulutukset löydät TÄSTÄ LINKISTÄ.

Aikuisten perusopetus
Jos Sinulta puuttuu peruskoulun päättötodistus, voit hakea aikuisten perusopukseen.
Koulutus on tarkoitettu yli 17-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille (oppivelvollisuusiän ylittäneille opiskelijoille).
Perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutataitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe.
Opiskelu aloitetaan opiskelijalla laaditun henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan, opiskelijalle sopivasta
vaiheesta.
Koulutus sisältää opinto-ohjausta ja työelämätaitoja.
Lukutaitovaiheen kesto 1 lukuvuosi. Ei tarvitse aikaisempaa suomen kielen osaamista.
Alkuvaiheen kesto noin 1.5 lukuvuotta. Suomen kielen lähtötaso oltava A1.3.
Päättövaiheen kesto noin 1.5 lukuvuotta. Suomen kielen lähtötaso oltava A2.1.
Voit hakea koulutukseen itsenäisesti osoitteessa:
https://tredu.fi/koulutus/aikuisten-perusopetus/
Lisätiedot:
Opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä, p. 040 056 2120, tarja.kyttala@tampere.fi

Suomen kieltä ja kulttuuria
Koulutus kehittää opiskelijan valmiuksia kommunikoida ja selviytyä suomen kielellä eri tilanteissa.
Pääpaino on suomen kielen oppimisessa.
Koulutus antaa taitoja ja kulttuurista tietoa, jota tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja ammatillisissa
opinnoissa.
Koulutuksen kesto on 5 kuukautta.
Uudet ryhmät aloittavat tammi– ja elokuussa.
Ryhmä 1. kielitaidon lähtötaso 0. Koulutuksen kesto 5 kuukautta.
Ryhmä 2. kielitaidon lähtötaso A1.3. Koulutuksen kesto 5 kuukautta.
Voit hakea koulutukseen itsenäisesti osoitteessa:
https://www.tredu.fi/koulutus/suomen-kielta-ja-kulttuuria/
Lisätiedot:
opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä, p. 040 0562 120, tarja.kyttala@tampere.fi
(Jatkuu seuraavalla sivulla…)
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MAAHANMUUTTAJILLE,

(… jatkuu edelliseltä sivulta)

VIERASKIELISILLE

TUVA-tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
TUVA-koulutus soveltuu hyvin maahanmuuttajille,
joiden suomen kielen taito ei riitä vielä lukio– tai ammatillisiin opintoihin.
Maahanmuuttajille suunnatuissa TUVA-ryhmissä opiskellaan myös suomen kieltä.
Suomen kielen taitosi pitää kuitenkin olla vähintään tasoa A2.
Opintojen aikana kielitaitosi kehittyy tasolta A2.1 kohti toisen asteen opintojen vaatimuksia.
Opintojen aikana voit tutustua eri ammattialoihin, korottaa arvosanoja ja saada tukea opiskelutaitoihin.
Tavoitteena on, että koulutukseen jälkeen opiskelija voi suunnata toisen asteen koulutukseen (ammatilliseen
koulutukseen tai lukioon).
Opiskelujen yksilöllinen kesto on enintään 1 lukuvuosi/38 viikkoa.
https://www.tredu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/tuva-koulutus/
Lue TUVA-koulutuksesta lisää:
https://www.tredu.fi/koulutus/tuva/

Kysy lisää Tredun maahanmuuttajakoulutuksesta:
TreduNavi hakupalvelu
sähköposti tredu.haku@tampere.fi
avoinna ma 9-15, ti 12-15, ke-pe 9-15
Tarvitsetko apua hakemuksen täyttämisessä?
Kansainväklinen osaamiskeskus auttaa koulutukseen hakeutumisessa taas elokuusta 2022 alkaen. ).
sähköposti tredu.oske@tampere.fi
puhelin 040 749 2429
www.tampere.fi/oske
Lisätietoa Kansainvälisestä osaamiskeskuksesta, OSKEsta:
https://tampere.fi/organisaatio/kansainvalinen-osaamiskeskus

Syksyn 2022 maahanmuuttajakoulutuksen ohjaus– ja hakupäivät
Ohjaus– ja hakupäivä järjestetään kerran keväällä ja syksyllä.
Ohjaus– ja hakupäivässä voit hakea aikuisten perusopetukseen ja Suomen kieltä ja kulttuuriakoulutukseen.
Syksyn 2022 info järjestetään Tredun Santalahdentien toimipisteellä, osoitteessa Santalahdentie 10.
Tarkempi päivä ilmoitetaan myöhemmin osoitteeseen:
https://tredu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/maahanmuuttajille/
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Oppilaitosten opinto-ohjaus
Ota rohkeasti yhteyttä sinua kiinnostavaan oppilaitokseen!
Ammatillisten oppilaitosten yhteystiedot löytyvät tämän oppaan sivuilta 7-25.

OHJAAMO-toiminta
Nuori, jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!
Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapisteitä.
Ohjaamot tarjoavat apua kouluttautumiseen, työllistymiseen ja
arjen sujuvuuteen (esim. raha-, asunto- ja terveysasiat).
Oman paikkakuntasi Ohjaamon yhteystiedot voit tarkistaa osoitteesta:
https://ohjaamo.fi Etsi Ohjaamo—hakutoiminnolla.

Pirkanmaalla tällä hetkellä toimivien Ohjaamoiden yhteystiedot löydät sivulta 27.

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU PIRKANMAALLA
Kuulunko Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun piiriin?
Mitä työllisyyden kuntakokeilu tarkoittaa?
1.3.2021 alkaen Pirkanmaan työttömien työnhakijoiden palvelut muuttuivat.
Osa TE-toimiston asiakastehtävistä siirrettiin lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvien
kuntien tehtäviksi. Kuntakokeiluun siirretyn asiakkaan palveluista vastaa asiakkaan kotikunta.
Pirkanmaan kuntakokeilu jatkuu 30.6.2023 saakka.
Pirkanmaalla kuntakokeiluun kuuluvat: Tampereen kaupunki, Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki,
Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne,
Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.
Jos kotikuntasi ei kuulu edellä mainittuihin, asioit TE-toimistossa.
Jos kotikuntasi on edellä mainittu ja olla olevat kriteerit täyttyvät kuulut kuntakokeilun piiriin.

Kuulut Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeiluun piiriin, jos olet:
•
•
•

ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa KELA:sta*
alle 30-vuotiaas työnhakija
maahanmuuttaja ja/tai vieraskielinen** ja olet joko työttömänä tai työvoimapalveluissa TE-toimistossa

* Työttömänä työnhakijana voit olla työtön, lomautettu, työllistetty tai työllistymistä edistävissä palveluissa oleva.
** äidinkielesi on muu kuin suomi tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi

Lisätietoa Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilusta:
https://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/alueellinen-tyollisyyskokeilu
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Ohjaamo (Tampere)
Ohjaamo on auki ma-pe klo 13-16, ilman ajanvarausta.
Osoite: Hammareninkatu 5, 1. krs. 33100 Tampere
Samat palvelut ovat saatavilla myös etäpalveluna.
Osa ammattilaisista on tavattavissa vain ajanvarauksella.
Ajanvarauspyynnön voi tehdä puhelimitse soittamalla, tekstiviestillä,
sähköpostilla tai Ohjaamon nettisivujen chat-palvelun kautta.

Yhteydenotot:
Puhelut, viestit (myös WhatsApp) : 040 197 5144 (klo 9-12)
Sähköposti: ohjaamo@tampere.fi
Chat: ma-to klo 13-16.
Chat löytyy osoitteesta ohjaamot.fi/web/ohjaamo-tampere nettisivujen oikeasta alalaidasta.
Kun chat on suljettu, voit jättää chatin kautta yhteydenottopyynnön.
Seuraa somessa: @ohjaamotampere
YouTube, Instagram, Facebook (voit ottaa yhteyttä yksityisviestillä somen kautta)

Ohjaamo (Valkeakoski)
Avoinna ke ja to klo 12—16, ilman ajanvarausta.
Osoite: Apiankatu 4 (linja-autoaseman katutaso)
Voit myös ottaa yhteyttä ja varata ajan:
Yhteydenottokanavat päivystävät ke ja to klo 9-16, ja muina arkipäivänä klo 9-15.
Puhelut, viestit, WhatsApp: p. 040 335 7218
Voit myös varata ajan Ohjaamon sähköisestä Ajanvarauskalenterista.
Sähköposti: ohjaamo@valkeakoski.fi
Seuraa somessa: @ohjaamovalkeakoski

Ohjaamo (Akaa)
Ohjaamo Akaa on ohjaus-, neuvonta- ja palvelupiste alle 30-vuotiaille nuorille.
Ohjaamosta saa neuvoa työnhakuun, koulutukseen,
asunnon hankkimiseen tai raha-asioihin.
Avoinna maanantaisin klo 12-15, ilman ajanvarausta.
(HUOM. 11-18.7.2022 ajalla kiinni)
Osoite: Sampolantie 5, 378300 Akaa (Toijala)
Voit myös ottaa yhteyttä ja varata ajan:
Sähköposti: ohjaamo@akaa.fi
Seuraa somessa: @ohjaamoakaa
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Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut
Tampereen kaupungin nuorten työllisyys—ja kasvupalvelujen OMA-valmentajat
palvelevat kaikkia alle 30 -vuotiaita tamperelaisia, jotka haluavat ohjausta ja neuvontaa
työllistymiseen tai koulutukseen liittyen.

OMA-valmentajien kautta on mahdollista ohjautua esimerkiksi työllistymistä edistävään kuntouttavaan
työtoimintaan.
OMA-valmentajaan saat yhteyden laittamalla viestiä Työmarkkintorin Oma asioinnissa (osoitteessa tepalvelut.fi—> Henkilöasiakkaat) tai vierailemalla Ohjaamossa.
OMA-valmentajat tekevät asiakkaan tilanteesta riippuen tarvittaessa tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa.

Lisätiedot:
https://tamperetyonhakijoille.fi/palvelut-nuorille/

Pirkkalan yritys- ja työllisyyspalvelut
Pirkkala kuuluu Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeiluun.
OMA-valmentaja

OMA-valmentajat tapaavat asiakkaita ajanvarauksella Pirkkalan Asiointipisteessä ja Valmennuskeskus Kipinässä.
Ota yhteyttä OMA-valmentajaasi sopiaksesi tapaamisajasta.
Valmennuskeskus Kipinä
Lehtimäentie 23, 33960 Pirkkala
Avoinna ma-pe klo 8-15

Asiointipiste
Koulutie 1, 33960 Pirkkala
p. 03 565 24450
asiointipiste@pirkkala.fi
Avoinna ma-pe klo 9-16

Voit olla yhteydessä myös
päivystävään OMA-valmentajaan:
p. 044 486 1974
ma-pe klo 9-11
tyollisyyskokeilu@pirkkala.fi

Nuorisotyö
Pirkkalan nuorisotyön verkkosivuilta löydät tapahtumat ja nuoriso-ohjaajien yhteystiedot osoitteesta:
https://pirkkala.fi/nuorisotyo/

Etsivä nuorisotyö (19-29-vuotiaat)
Etsivä nuorisotyöntekijä Heidi Marjomaa-Mikkola, p. 040 133 5710, heidi.marjomaa-mikkola@pirkkala.fi
Etsivä nuorisotyöntekijä Heikki Korhonen, p. 050 310 6151, heikki.korhonen@pirkkala.fi
Etsivän nuorisotyön yhteystiedot löydät myös osoitteesta:
https://pirkkala.fi/etsiva-nuorisotyo/

Pirkkalan työtoiminta:
Urasuunnittelija, OMA-valmentaja, Susanna Heinonen, p. 050 3605 408

Oman paikkakuntasi Ohjaamon yhteystiedot löydät
osoitteesta https://ohjaamo.fi Etsi Ohjaamo—hakutoiminnolla

Katso muiden kuntien palvelut ja yhteystiedot
kuntien omilta verkkosivuilta
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Nuorten palvelut Pirkanmaan TE-toimistossa
Nuorten palvelut on tarkoitettu erityisesti alle 30-vuotiaille.
TE-toimistosta saat apua, kun haet töitä tai mietit ammatinvalintaa.

Mikä on TE-toimisto?
Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.
Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Näin ilmoittaudut
työttömäksi työnhakijaksi Pirkanmaan TE-toimistossa.
Lisätietoa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta saat myös valtakunnallisilta TE-toimiston sivuilta.

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta,
joka antaa ammatillisia valmiuksia?
Muista koulutushakuvelvollisuus.
Hakuvelvollisuus tarkoittaa, että saadaksesi työttömyysturvaa (KELA:n työttömyysetuutta), sinun pitää
hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan,
ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen, joiden opiskelijaksi ottamisen edellytykset täytät.
Ammatinvalinta ja uraohjaus palveluista saat lisätietoa esim. työkokeiluista, valmennuksista ja
koulutusvaihtoehdoista.

Etsitkö työpaikkaa?
Autamme sinua työnhakuun liittyvissä asioissa.
Tutustu palveluistamme tapahtumakalenteriin, työnhaun verkko-ohjaukseen, sähköiseen
palvelutiedotteeseen.
Työnhakuun on saatavilla ohjausta.
Voit varata ajan yksilöohjaukseen Tampereen toimipisteen käyntiasioinnin yhteydessä, sähköpostitse
osoitteesta pirkanmaa@springhouse.fi tai puhelimitse numerosta 040 631 2067.
Spring Housen verkossa tapahtuviin työhaun ohjaukseen, jotka kestävät yhdestä kahteen kuukauteen,
voit ilmoittautua linkistä Tapahtumaan ilmoittautuminen (ilmarix.fi)

Lisää palveluitamme löydät kotisivuiltamme: http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa
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Kansainvälinen osaamiskeskus (OSKE) tarjoaa tamperelaisille
vieraskielisille työnhakijoille tukea ja ohjausta työelämään ja opintoihin siirtymiseen.
OSKE palvelee myös Pirkanmaalla asuvia kotoutumisaikaisia työnhakijoita.
Asiakkaaksi voivat hakeutua Tampereen maahanmuuttajataustaiset ja vieraskieliset työnhakijat, joilla
on oleskelulupa ja jotka ovat vailla työtä tai opiskelupaikkaa.
Asiakkaaksi voi hakeutua, jos tarvitsee osaamisen kehittämistä työllistyäkseen tai
opiskelu- ja työelämävalmiuksia.
OMA-valmennus
Asiakkaalle nimetään henkilökohtainen OMA-valmentaja, joka tukee asiakkaan työllistymistä ja
ohjausta koulutukseen.
Tarvittaessa OMA-valmentaja voi ohjata asiakkaan palvelutarpeen arviontiin ja osaamiskartoitukseen.
Asiakkaalle voidaan tarvittaessa laatia myös kotoutumissuunnitelma.
OMA-valmentaja tekee tarvittaessa yhteistyötä asiakkaan kotikunnan sosiaalityön kanssa.
Tehostettu osaamiskartoitus
OMA-valmentaja voi tarvittaessa ohjata asiakkaan 6-7 päivän pituiseen osaamiskartoitukseen.
Kartoituksen aikana asiakas saa henkilökohtaista opinto- ja uraohjausta opinto-ohjaajalta sekä
suomen kielen opettajalta (suomen kielen taitotason kartoitus).
Tarvittaessa ohjausta saa myös sosiaaliohjaajalta ja erityisopettajalta.
Kartoituksessa asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma.
Uravalmennus
OMA-valmentaja voi tarvittaessa ohjata asiakkaan uravalmennukseen.
Uravalmennuksessa harjoitellaan työnhakemiseen ja digitaitoihin liittyviä taitoja.
Uravalmennuksessa asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen urasuunnitelma.

OSKE:n asiakkaaksi voit hakeutua ottamalla yhteyttä:
Sähköposti: osaamiskeskus@tampere.fi
Soittamalla, puhelin: 041 7301 407 arkisin klo 9-16
Tai asioimalla Osaamiskeskuksessa arkisin kello 9-16:
Osoite: Rautatienkatu 10
33100 Tampere
5 kerros

Maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa toteuttavat Tampereen kaupungin työllisyys– ja kasvupalvelut ja
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.
Yhteistyökumppaneina toimivat alueen koulutusorganisaatiot, International House Tampere,
Monikielinen neuvonta Mainio, Tampereen kaupungin sosiaalipalvelut, Pirkanmaan TE-toimisto, Kela,
kolmannen sektorin toimijat ja hankekumppanit sekä Pirkanmaan kaupungit ja kunnat.
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Mietityttääkö tulevaisuuden suunnitelmat? Huolestuttaako raha-asiat?
Älä jää yksin miettimään näitä asioita, vaan ota yhteyttä Kelaan.

Kelasta saat apua eri etuuksien hakemiseen, kuten esimerkiksi nuoren ammatillinen kuntoutus
(www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus).
Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua suunnittelemaan omaa tulevaisuuttasi ja
löytämään suuntaa opiskelu- ja työelämään.

Kuntoutukseen voit hakea, jos olet 16—29 vuotias nuori ja tarvitset tukea jokapäiväisen arjen erilaisiin
haasteisiin.
Kuntoutus voi sopia sinulle, jos
- et ole vielä löytänyt opiskelualaa tai työpaikkaa
- opiskelusi on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä tai
- siviili– tai asepalveluksesi on keskeytynyt ja tarvitset apua tulevaisuuden suunnitteluun.
Kuntoutukseen voit hakea ilman lääkärinlausuntoa ottamalla yhteyttä Kelaan.
Kelan työntekijä kartoittaa kanssasi kuntoutustarpeesi.
Esimerkiksi NUOTTI-valmennuksessa saat itsellesi henkilökohtaisen valmentajan, joka auttaa sinua suunnittelemaan tulevaisuuttasi. Valmentajan kanssa
- tunnistat omat vahvuutesi ja taitosi
- kartoitat, millaiset opiskelupaikat tai ammatit voisivat kiinnostaa sinua
- suunnittelet, miten voit edetä kohti tavoitteitasi.

Sinulla saattaa olla oikeus muihin etuuksiin kuten asumistuki, työttömyysturva, opintoetuudet, ja
toimeentulotuki.
Yhteydenotot Kelaan:
Voit soittaa Kelaan (www.kela.fi/soita-kelaan) tai varata ajan (www.kela.fi/varaa-aika), jolloin sinulle
soitetaan. Hakemukset voit jättää Kelan asiointipalvelun kautta.

Kela on aktiivisesti mukana useissa sosiaalisen median kanavissa
(www.kela.fi/sosiaalinen-media).
Asiakkaita palvellaan muun muassa
Kysy Kelasta –keskustelupalstoilla, Instagramissa ja Facebookissa.
Lisää tietoa löydät Kelan sivuilta www.kela.fi
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai
työmarkkinoiden ulkopuolella.
Etsivän nuorisotyö voi esimerkiksi auttaa nuorta pääsemään tarpeellisten palvelujen ja
tuen piiriin, kuten koulutukseen tai työmarkkinoille pääsemiseksi.

Kuka tahansa huolestunut aikuinen tai nuori itse voi ottaa yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijään ja antaa ulkopuolella jääneen nuoren yhteystiedot etsivälle työlle.
Yhteydenoton perusteella nuori itse päättää yhteistyön aloittamisesta.

Voit ottaa yhteyttä joko itse tai huoltajasi tai muun tukihenkilösi kanssa
etsivään nuorisotyöntekijään.
Oman kuntasi etsivän nuorisotyöntekijän yhteystiedot löydät:

entit.fi-sivustolta.

Voit jättää myös yhteydenottopyynnön valtakunnalliseen yhteydenottojärjestelmän kautta.
Yhteydenottopyyntösi ohjautuu kotikuntasi etsivälle nuorisotyölle:

yhteysetsivään.fi—yhtenottojärjestelmästä.
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Virtuaalisesti vierellä -hanke
Oletko alle 30-vuotias nuori ja sinulla on tuen tarpeita opintoihin osallistumisessa tai
haasteita elämäntilanteessasi?
•

Oletko koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai uhkaavatko peruskoulun, VALMA/TUVA-koulutuksen tai toisen
asteen opintosi keskeytyä?

•

Kaipaatko virtuaalista ohjausta ja tukea elämäntilanteeseesi?

•

Haluaisitko osallistua virtuaalisen ohjaus- ja oppimisympäristön kehittämiseen ja hankkia samalla mielekästä tekemistä
ja työkokemusta?

Nuori, sinä voit
•

keskustella ohjaajamme kanssa virtuaalisesti omalla puhelimellasi tai koneellasi toivomasi sovelluksen välityksellä.

•

saada tukea ja ohjausta mm. arjen hallintaan, oman elämän suunnitteluun, koulutus- tai työpaikan hakuun.

•

kokeilla opiskeluvalmiuksiasi virtuaalisesti helppojen ja kannustavien tehtävien avulla.

•

olla mukana kehittämässä nuorille suunnattua virtuaalista oppimisympäristöä.

Virtuaalisesti vierellä on Silta-Valmennusyhdistyksen ja Ammattiopisto Luovin yhteinen hanke ajalla 1.3.202031.12.2022, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
Lisätietoja nettisivuiltamme www.virtuaalisestivierella.fi.

Ota yhteyttä, jos tiedät nuoren, jolle virtuaalisen ohjaus- ja oppimisympäristön kehittäminen olisi mielekästä
tekemistä tai nuoren, joka kaipaa ohjausta ja tukea elämäntilanteessaan.
Hankkeen ajankohtaisten toiminnan löydät www.virtuaalisestivierella.fi/ajankohtaista/ linkistä.

Nuori, voit ottaa meihin itsekin yhteyttä esim. WhatsAppilla tai Facebookissa!
Ota yhteyttä:
Sähköposti: yhteys@virtuaalisestivierella.fi
Linkki yhteydenottolomakkeeseen: www.virtuaalisestivierella.fi/yhteydenotto/
Projektipäällikkö Paula Vuorinen, p. 040 514 5579, paula.vuorinen@siltavalmennus.fi

Hankepäällikkö Suvi Mäkelä-Lindell, p. 040 319 3055, suvi.makela@luovi.fi
Ohjaaja Mimmi Ikkala, p. 040 623 8247, mimmi.ikkala@siltavalmennus.fi
Digivalmentaja Tiina Sassali, p. 040 617 5775, tiina.sassali@siltavalmennus.fi
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_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Oppaan koonti
Pirkanmaan ammatillisen
erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK)
susanna.malinen@tampere.fi
p. 050 303 0748
www.ammattipolku.fi
Päivitykset sähköpostitse syksystä 2022 alkaen :
sari.siren@tampere.fi
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