
VÄLIVUOSIOPAS
   Opas mahdollisuuksien välivuoteen 

toisen asteen koulutuksen jälkeen
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Hei sinä, juuri sinä siellä! 

Oletko suorittanut lukio- tai ammatillisen koulutuksen? Onko edessäsi välivuosi, eikä suunnitelmasi sen pitämiseen ole vielä 

täysin selvillä? Onko sinulla jo suunnitelmia välivuodellesi, mutta olet avoin myös uusille ehdotuksille? Jännittääkö sinua 

välivuoden tuomat haasteet ja mahdollisuudet? Ei hätää, et ole asian kanssa yksin ja meillä on sinulle muutamia vinkkejä 

tarjolla! 

Välivuosiopas on tarkoitettu toisen asteen koulutuksen suorittaneille nuorille aikuisille, jotka haluavat ideoita ja vinkkejä 

välivuotensa viettämiseen. Sen tarkoituksena ei ole antaa suoria vastauksia siihen, miten välivuosi tulisi viettää vaan 

ennemminkin innostaa kokeilemaan ja tekemään mahdollisimman paljon tuona aikana. Opas on tuotettu Humanistisen 

ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi tutkinnon opinnäytetyönä. Työn tilaajana toimi Allianssin Nuorisovaihto.

Toivomme, että oppaasta olisi juuri sinulle apua tuona ihanana vuotena. Enää voimmekin toivottaa sinulle innostavia ja 

mieltä avaavia hetkiä oppaan parissa sekä mielettömän opettavaista välivuotta! 

Ole rohkea ja muista tehdä töitä unelmiesi eteen!
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Avoin yliopisto & avoin ammattikorkeakoulu

Haitko juuri yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, mutta et 

saanut haluamaasi opiskelupaikkaa? Nou hätä, voit lähteä 

opiskelemaan avoimeen yliopistoon tai 

ammattikorkeakouluun! Näin voit kerryttää tietämystäsi 

tulevaa yhteishakua ajatellen sekä opintopisteitä tulevia 

opintoja varten.

“Avoimessa” opiskelussa on paljon hyvää. Siellä pystyt 

kokeilemaan esimerkiksi eri-alojen kursseja, jos et ole vielä 

varma unelma-ammatistasi. Avoimen kurssit ovat myös hyvä 

tapa pitää opiskeluvireyttäsi yllä, jotta tulevaan yhteishakuun 

valmistautuminen ei tunnukaan yhtäkkiä niin rankalta. 

Avoimessa opiskelussa on myös se hyvä puoli, ettet menetä 

siellä opiskellessasi ensikertalaisuus-statusta yhteishaussa. 

Avoimessa opiskelua ei lasketa täysipäiväiseksi opiskeluksi, 

joten siihen et voi saada opintotukea. Avointen kurssit ovat 

aina maksullisia ja maksun suuruus vaihtelee kurssi- ja 

koulukohtaisesti.
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Avoimien kurssitarjontaan kannattaa tutustua 

koulukohtaisesti. Googlettamalla sanan Avoin 

ammattikorkea/ yliopisto + haluamasi koulun nimi, löydät 

kyseisen koulun koulutustarjonnan sekä kurssien hinnat ja 

ilmoittautumisohjeet. Opintojen suoritustavan (esim. 

verkko-opetus, lähiopetus, viikonloppu opinnot) löydät 

kurssin tiedoista. 

Jos suoritat tarpeeksi monta avoimen yliopiston tai 

ammattikorkeakoulun kurssia, voit päästä 

tutkintokoulutukseen ilman valintakokeita niin sanotun 

avoimen väylän kautta erillishakua hyödyntäen. Jokaisella 

koululla on omat opintopisterajat, joiden ylittyessä voi päästä 

suorittamaan toivotun alan tutkintoa, jopa ilman 

valintakoetta. Vaadittavat opinnot ja niiden määrä 

vaihtelevat yliopistoittain ja eri ammattikorkeakoulujen 

mukaan. Jos pääset opiskelemaan toivottuun korkeakouluun, 

avoimessa suoritetut kurssit hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.

Tsemppiä avoimen opintoihin!

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/avoin-yliopisto/
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/avoin-ammattikorkeakoulu/


Ammattikoulutus & oppisopimus

Löytyykö itseäsi kiinnostava ala ammattikoulusta? 

Jos vastasit kysymykseen kyllä tai ehkä, 

suosittelemme jatkamaan lukemista! 

Haitko viime kevään yhteishaussa amikseen, muttet 

päässyt sisään? Ei hätää, voit hakea opiskelemaan 

haluamaasi alaa myös yleensä kesän ja/tai syksyn 

hauissa. Jos hait viime koulutushaussa 

ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, etkä päässyt 

opiskelemaan, voit käyttää välivuotesi opiskelemalla 

vastaavaa alaa ammattikoulussa tai 

oppisopimuksella. Kokeilemalla ammattikoulussa 

opiskelua välivuotenasi voit innostua hankkimaan 

itsellesi tätä kautta ammatin tai sitten voit käyttää 

vuoden aikana oppimaasi hyväksi tulevissa AMK- ja 

yliopiston yhteishauissa. 
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* Hakukone aikuiskoulutuksen ammattitutkintoihin

** Hakukone YO-linjan ammattitutkintoihin

https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/ammatillinen-koulutus-aikuisille/
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/*?page=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=0&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&facetFilters=kindOfEducation_ffm:koulutuslaji_a&facetFilters=educationType_ffm:et01.03&tab=los
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/*?page=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=0&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&facetFilters=educationType_ffm:et01.03.01&facetFilters=prerequisites:yo&tab=los


Voit myös hankkia ammatin sekä arvokasta 

työkokemusta opiskelemalla oppisopimuksella. 

Oppisopimus asioissa sinua avustaa aina itseäsi lähin 

oppisopimustoimisto, jonka löydät helposti 

oppisopimustoimisto hakukoneella.  

Tärkeää tietää oppisopimuksesta:

● Sinun tulee itse hankkia työpaikka. Huom: voit 

saada tähän apua oppisopimustoimistosta tai 

TE-toimistosta

● Noin 80% opinnoista suoritetaan työpaikalla ja 

loput oppilaitoksessa

● Oppisopimuskoulutuksen suorittaminen maksaa 58 

euroa

● Oppisopimuksella työskennellessäsi olet 

tasavertainen työntekijä, jolle maksetaan työstä 

palkkaa. 6

https://opintopolku.fi/wp/oppisopimus/
https://www.oppisopimus.fi/hae-lahin-oppisopimustoimisto/


Kurssit

Voi niitä huikeita mahdollisuuksia, joita kansalais-, kansan-, 

aikuis- ja työväenopistot sinulle tarjoavatkaan! Jos 

harrastaminen, kielen opiskeleminen tai esimerkiksi kokkailu 

kiinnostaa, sinulle löytyy hyödyllistä tietoa alapuolelta!

Erilaiset kurssit ovat mainio tapa saada uusia harrastuksia, 

kehittää olemassa olevaa kielitaitoa tai vaikkapa opiskella 

kokonaan uusi kieli. Googlettelemalla voit löytää itseäsi 

lähimmän opiston ja tutustua sen kurssitarjontaan. Mahdollista 

on valita lyhyempiä kursseja, mutta myös pidempiaikaisia 

linjoja on usein tarjolla. Jotkin pidempiaikaiset kurssit antavat 

sinulle jonkin alan pätevyyden (esim. PT, koulunkäynnin ja 

aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tai maskeeraajan 

tutkinto). Osa kursseista taas tarjoaa harrastustoimintaa ja 

oman osaamisen kehittämistä tietyltä alalta (esim. musiikillista 

osaamista tai eSport taitoja). Osaan kursseihin tulee hakea, 

mutta suurimpaan osaan vain ilmoittaudutaan netissä. Yleensä 

kaikki kurssit ovat maksullisia ja hinta vaihtelee kurssi ja opisto 

kohtaisesti. 7

Välivuosi voi olla myös oivaa aikaa suorittaa erilaisia 

työelämää tukevia kursseja. Tällöin voit saada esimerkiksi 

hygienia- tai anniskelupassin tai vaikkapa 

järjestyksenvalvojakortin. Osa työpaikoista edellyttääkin 

työntekijöiltään tietyn kurssin suoritusta. 

Ensiapu-koulutuksen suorittamisesta on myös varmasti aina 

hyötyä niin työpaikoilla, kuin jokapäiväisessä elämässäkin. 

Netistä pystyt hakemaan milloin eri kursseja sinun 

paikkakunnallasi tai sen lähellä järjestetään. 

Lisää tietoa aiheesta:

Hygieniapassi

Anniskelupassi

Työturvakortit

Täältä löydät sinun paikkakuntasi lähimmät kurssien tarjoajat:  

Kansanopistot

Kansalaisopistot

http://www.koulutus.fi
https://hygieniapassi.fi/koulutus
https://anniskelupassit.fi/
https://tyoturvakortit.fi/
https://kansanopistot.fi/?sivu=kartta
http://kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot/


Pääsykokeisiin valmistautuminen
Onko edessäsi pääsykokeet ja kaipaisit vähän neuvoja pääsykoemateriaalien selättämiseen? 

Tsekkaa meidän laatima vinkkilista pääsykokeisiin valmistautumiseen!

1. Ennen opiskelun aloittamista laadi itsellesi Lukusuunnitelma! Mieti, miten monta 

kertaa haluat keretä lukemaan pääsykoekirjan tai -kirjat läpi. Laadi myös tarkka 

suunnitelma siitä, monta tuntia minäkin päivänä aiot lukea. 

2. Lukemisessa määrä ei korvaa yleensä laatua, joten mieti, mihin aikaan päivästä olet 

pirteimmilläsi ja monta tuntia kerrallaan voit opiskella niin, että pystyt sisäistämään 

lukemasi. Jos paikoillaan olo ei onnistu, yhdistä liikettä tai ääntä opiskelun mukaan; 

lue ääneen, mene ulos keinumaan, kävele samalla kun luet ym. 

3. Muista myös hengähtää ja pitää vapaapäiviä lukemisesta ettei opiskelustressi nouse 

liialliseksi. 

HUOM! SYÖ, JUO, NUKU JA PIDÄ VÄLILLÄ JOPA HAUSKAA!

4. Jos tiedät muitakin jotka opiskelevat samaa pääsykoetta varten, voi olla hyvä idea 

perustaa lukupiiri! 

5. Tutustu erilaisiin opiskelutekniikoihin ja kokeile mikä sinulle toimii parhaiten! Kokeile 

muun muassa seuraavia: muistiinpanojen laatiminen, alleviivaukset, 

mindmap/kaaviot, yhteenvetojen kirjoittaminen, muistilappujen viljely, ranskalaiset 

viivat, omat esimerkit, avainsanaluettelot ym. 

6. Muista jättää aikaa kertaamiseen! 8



Motivaatiota opiskeluun voit saada erilaisilla 
opiskelutekniikoilla. 
Tässäpä sinulle yksi hyvä esimerkki sellaisesta:

Pomodoro “tomaatti” tekniikka

1. Valitse opiskeltava alue 
2. Ajasta vaikkapa kännykän ajastimeen aikaa 25 

minuuttia ja ala opiskella
3. Kun aika loppuu, kirjoita lyhyt kertaus oppimastasi
4. Pidä 3-5 minuutin tauko
5. Repeat, eli toista kohdat 1.,2.,3. ja 4. 
6. Kolmen tai neljän kierroksen jälkeen pidä 30 minuutin 

tauko.
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Onko sinulla mahdollista hakea 
syksyn haussa haluamaasi 

koulutukseen? Koulutustarjonta ei 
syksyn haussa ole yhtä laaja, eikä 

aloituspaikkoja ole yhtä paljon 
tarjolla. Voit tarkistaa koulun 
verkkosivuilta koulutuksien 

hakuajankohdat

Onko haluamallesi AMK 
linjalle lisähaussa vielä 

koulutuspaikkoja vapaana? 
Tämän voit tarkistaa helposti 

vaikkapa googlettamalla 
haluamasi koulun nimen + 

lisähaku -sanan



Työnhaku ja verokorttiasiaa

Tuntuuko, että välivuoden aikana olisi kiva saada työkokemusta ja 

vähän extra rahaa itselleen? Onko työnhaku ensimmäistä kertaa 

edessä ja tarvitset tietoa ja neuvoja työnhakuun, CV:n 

kirjoittamiseen tai verokortin hankkimiseen? Alla vastaamme 

mahdollisesti juuri sinua mietityttäviin kysymyksiin. 

Googlettelemalla “avoimet työpaikat” löytyy paljon verkkosivuja, 

joista voi löytää kootusti erilaisia avoimia työpaikkailmoituksia. 

Kaikki työpaikat eivät suinkaan löydy näiltä sivuilta eli muista myös 

katsoa avoimia työpaikkoja eri yrityksien omilta verkkosivuilta, jos 

jokin tietty paikka sinua kiinnostaa. Avoimia työpaikkoja voi myös 

kysellä rohkeasti soittamalla!

Malliesimerkki työhakemuksesta, jota kannattaa hyödyntää 

kirjoittaessasi omaa työhakemustasi (muita esimerkkejä löytyy 

googlettamalla). 

Malliesimerkki ansioluettelosta, jota voit hyödyntää kirjoittaessasi 

omaa CV:tä (muita esimerkkejä löytyy googlettamalla). 
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Työhakemuksen ja ansioluettelon (CV:n) kirjoittaminen sekä oman 

persoonan esille tuominen työhakemuksessa voi tuntua hankalalta. 

Muista muokata työhakemustasi aina kutakin työpaikkailmoitusta 

ajatellen, eli korosta siinä sellaisia asioita, joita uskot kyseisessä työssä 

arvostettavan. Tuo esille osaamisesi ja korosta vahvuuksiasi lyhyesti ja 

ytimekkäästi. Ole kohtelias, mutta samalla itsevarma työnhakija; 

perustele, miksi he tarvitsevat juuri sinut kyseiseen työtehtävään. 

Kirjoita mielenkiinnon herättävä aloitus sekä vahva lopetus. Hyvä 

työhakemus on noin yhden sivun mittainen, tiivis, jäsennelty ja hyvällä 

kielellä kirjoitettu kokonaisuus. Huom! Muista lopuksi tarkistaa 

hakemuksesi ja anna se toiselle luettavaksi.  

Työhakemuksen rinnalle on laadittava ansioluettelo, jossa kerrot 

esimerkiksi itsestäsi ja osaamisestasi sekä koulutustaustasta ja 

hankitusta työkokemuksesta. Kirjoita selkeästi, tiiviisti ja 

luettelomaisesti sinun taustastasi. Voit tehdä CV:stäsi persoonallisen 

näköisen, kunhan se pysyy helppolukuisena. Voit laittaa halutessasi  

asiallisen valokuvan itsestäsi, mutta se ei ole mitenkään pakollista. Pidä 

CV:si maksimissaan kahden A4-sivuisen pituisena! 

Huom! TE-palvelut järjestää välillä esimerkiksi nuorten 

työnhakuryhmiä ja CV- workshopeja verkossa.  

Malliesimerkki työhakemuksesta, jota kannattaa hyödyntää 

kirjoittaessasi työhakemusta

(muita esimerkkejä löytyy googlettamalla)

Malliesimerkki ansioluettelosta, jota voit hyödyntää 

kirjoittaessasi CV:tä 

(muita esimerkkejä löytyy googlettamalla)

http://toimistot.te-palvelut.fi/tapahtumat
http://ansioluettelo.net/cv-malli/
http://toimistot.te-palvelut.fi/tapahtumat
http://ansioluettelo.net/ty%C3%B6hakemusmalli/
http://ansioluettelo.net/cv-malli/


Jos pääset työhaastatteluun muista seuraavat asiat:

❏ Muista ensinnäkin vastata mahdollisimman nopeasti 

työhaastattelukutsuun; osallistutko vai etkö

❏ Tutustu etukäteen yritykseen ja hakemaasi työtehtävään

❏ Työhaastattelu jännitykseen voi auttaa mahdollisten 

kysymyksien ja vastausten pohtiminen etukäteen. Voit miettiä 

valmiiksi myös niitä asioita, joita haluat itsessäsi korostaa 

haastattelussa

❏ Käy uudelleen läpi työhakemuksesi ja ansioluettelosi, sillä voit 

saada kysymyksiä näihin liittyen

❏ Ota mukaasi mahdolliset työ- ja kurssitodistukset. Joihinkin 

haastatteluihin saatat tarvita myös muita todistuksia (esim. 

henkilöllisyystodistus), mutta jos sellaisia tarvitaan saat siihen 

erillisen ohjeistuksen etukäteen

❏ Mene työhaastatteluun siistit, asialliset ja puhtaat vaatteet 

päällä. Ole muutenkin freshinä ja muista hyvä hygienia

❏ Saavu ajoissa paikalle

❏ Hymyile, kättele ja katso silmiin, näin annat positiivisen 

ensivaikutelman

❏ Ole kohtelias ja rehellinen

❏ Lähtiessäsi kättele ja kiitä haastattelijoita. 11
 

http://www.duunitori.fi/tyoelama/millainen-on-hyva-videohakemus-5-huikeaa-esimerkkia/


Verokorttiasiaa
Työntekoa varten tarvitset aina verokortin, joka sinun tulee 

toimittaa työpaikkaasi työsuhteen alussa. Saat uuden verokortin 

aina vuoden alussa postitse. Jos tämän verokortin tuloraja näyttää 

itsellesi sopivalta, eli et usko vuoden tulojesi ylittävän tulorajaasi 

ja työskentelet ainoastaan yhdessä työpaikassa, voit ottaa tämän 

verokortin huoletta käyttöösi. Tästä verokortista et saa ottaa 

kopiota esimerkiksi toista työpaikkaa varten! Jos sinun täytyy 

esimerkiksi muuttaa tulorajaasi tai hävität verokorttisi, tulee 

sinun tilata ns. muutosverokortti verkosta tai verotoimistosta. 

Voit aina kysyä apua verokortin tilaamiseen verotoimistosta, 

läheisiltäsi tai verokortti verkosta -chat palvelusta.

Jos sinulla on jo olemassa päätyö, mutta päätät tehdä sivussa 

muita hommia, muille työnantajille, on sinun tilattava itsellesi 

sivutuloverokortti. Tätä varten tarvitset tiedon päätoimisen työn 

palkoista. Sinun tulee arvioida koko vuoden sivutulot 

bruttotuloina. Molempiin verokortteihin tulee yleensä sama 

veroprosentti eli perusprosentti ilmoittamaasi tulorajaan asti. 

Lisäprosentti verottaa tulojen yli menevästä osasta.  Huom! 

Huolehdi, että arvioitu tuloraja riittää koko vuodelle. 

Jos työskentelet useammassa työpaikassa yhtä aikaa, eikä 

sinulla ole niin sanottua päätyötä, sinun tulee hankkia itsellesi 

sivutuloverokortti. Sivutuloverokorttiin sinulle tulee ns. 

tavallisen verokortin tavoin tuloillesi veroprosentti sekä 

lisäprosentti. Sivutuloverokorttia voit kopioida työnantajillesi 

ja näin säilyttää alkuperäisen verokortin itselläsi. 

Sivutuloverokortin saat verkosta tai verotoimistosta. 

Jos sinulla on vähintää 4-5 työnantajaa yhtä aikaa, sinun 

kannattaa hankkia sivutuloverokortin sijaan 

freelanceverokortti. Suurin ero sivutuloverokorttiin on se 

että freelanceverokortissa on ainoastaan yksi 

pidätysprosentti eikä ollenkaan tulorajoja. 

Freelanceverokorttia voit kopioida työnantajillesi ja näin 

säilyttää alkuperäisen version itselläsi. Kun tilaat 

ensimmäisen freelanceverokorttisi, sinun tulee soittaa 

verotoimistoon tai mennä siellä käymään. 

Lisää tietoa ja ohjeita verokortin hankkimiseen eri 

työtilanteissa!
12

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/verokortti_usealle_tyonantajall/


Työkokeilut & työpajat

Jos et ole saanut työ- tai koulupaikkaa, voi työkokeilut olla hyvä tapa saada 

työkokemusta, löytää oma unelma-ammatti tai vaikkapa saada vakituinen 

työpaikka!

Ellet ole saanut työpaikkaa itsenäisen aktiivisen työn hakemisen kautta, voit 

hyvin kääntyä TE-palveluiden puoleen. Muista ilmoittaa itsesi työttömäksi 

työnhakijaksi TE-toimistoon, jolloin voit hyötyä erilaisista palveluista liittyen 

työnhakuun sekä ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun. 

Työkokeilu voidaan järjestää, jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta tai jos 

harkitset alan vaihtoa. Voit myös päästä työkokeiluun jos olet työttömänä jonkin 

aikaa. Näin voit päästä kokeilemaan sopiiko jokin tietty ala tai työpaikka sinulle. 

Työkokeiluja voidaan järjestää sinulle enintään kahdeksitoista kuukaudeksi, 

mutta samalla työnantajalla voit työskennellä enintään kuusi kuukautta. 

Kokeilun kesto vaihtelee työnantajan työtehtävien ja kokeilun tavoitteiden 

mukaisesti. Työkokeilusta tehdään aina kirjallinen sopimus TE-toimiston, 

työnantajan ja työkokeiluun osallistuvan välillä. 

Lisää tietoa työkokeiluista voit saada TE-toimistosta tai esimerkiksi 

TE-palveluiden verkkosivuilta. 

Kiinnostaisko työpajatoiminta?

Nuorten työpajat tarjoavat sinulle mahdollisuuden 

tutustua itseesi ja omiin mahdollisuuksiisi 

työkokeilun avulla. Työpajatoiminnan avulla pääset 

tutustumaan eri alojen työtehtäviin sekä 

kerryttämään työelämässä tarvittavia taitoja ja 

valmiuksia. Työpajoilla opitaankin siis yhdessä 

tekemällä! Työpajaohjaajat voivat auttaa ja tukea 

sua koulutukseen sekä työelämään liittyvissä 

kysymyksissä, ja jeesata sinua tulevaisuuden 

suunnitelmien kanssa. 

Voit hakeutua itsenäisesti alueesi työpajoihin 

verkossa olevan hakulomakkeen avulla. Voit hakea 

työpajoille myös TE-palveluiden tai sosiaalitoimen 

kautta.
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http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html


Ulkomaan vaihto-ohjelmat - Allianssin nuorisovaihto

Työt 

Ulkomailla työskentelemällä pääset kartuttamaan tärkeää 

työkokemusta ja samalla harjoittamaan omaa kielitaitoa. 

Ulkomaan työkokemusta arvostetaan paljon myös Suomen 

työmarkkinoilla. Allianssin nuorisovaihdon kautta voit 

osallistua Work Experience -ohjelmiin. Useimpiin ohjelmiin 

sisältyy työharjoittelupaikka automaattisesti. Kanadaan voi 

lähteä Working Holiday-viisumin turvin vuodeksi 

työskentelemään ja matkustelemaan oman mielen mukaan. 

Harjoitteluiden kesto vaihtelee ohjelmittain. Suurin osa 

työharjoitteluista on palkattomia, mutta esimerkiksi 

Working Holidaylla ja hotellityössä saa palkkaa. Tutustu 

tarkemmin ulkomaan työmahdollisuuksiin Allianssin 

nuorisovaihdon sivujen kautta.

Go Britain -ohjelman kautta pääset kartuttamaan 

palvelualan työkokemusta ja parantamaan englannin 

kielitaitoa. Hotellityö on sinulle, joka olet 18–30-vuotias. 

Työpaikkoja on tarjolla Iso-Britannian maaseudulla ja 

pienissä kaupungeissa 4–12 kuukauden ajaksi. Sinun tulee 

pärjätä englanninkielen taidolla, ja työkokemus matkailu- tai 

palvelualalta katsotaan eduksi. Ohjelmaan voi hakea ympäri 

vuoden! Työtehtävät ohjelmassa vaihtelevat hotelleittain. 

Voit työskennellä esimerkiksi ravintolassa, baarissa, 

kahvilassa, tarjoilijana, vastaanotossa tai huonesiivouksessa. 

Työtehtäviin vaikuttavat yleinen kielitaitosi, aikaisempi 

työkokemus ja kuinka kauan aiot työskennellä ohjelman 

puitteissa. Työstä saa lainmukaisen rahallisen korvauksen. 
14

“Allianssin nuorisovaihto tarjoaa mielenkiintoisia vaihtoehtoja, kun haluat lähteä ulkomaille 

töihin, vapaaehtoiseksi tai kielikurssille.” 

Kaikki nuorisovaihto-ohjelmat sopivat välivuotta toisen asteen koulutuksen jälkeen viettäville nuorille aikuisille.

http://www.nuorisovaihto.fi/work+experience/
http://www.nuorisovaihto.fi/hotellityo/


Au Pair

Kiinnostaako lastenhoito ja ulkomailla asuminen, yhdessä ja 

samassa paketissa? 

Au pair asuu ja työskentelee ulkomailla. Hän asuu perheen kodissa 

ja hoitaa perheen lapsia sekä mahdollisesti tekee jonkinlaisia 

kotitöitä. Isäntäperhe tarjoaa au pairille oman huoneen, ateriat ja 

kuukausittaisen taskurahan. 

Allianssin nuorisovaihto tarjoaa monia au pair -jaksoja 

eri-ikäisille, eri puolille maailmaa. Nuorisovaihdon sivuilla voit 

tutustua erilaisiin au pair -ohjelmavaihtoehtoihin. Nuorisovaihto 

pitää au pair -jaksoon valmistautumista tärkeänä, joten ennen 

reissua saat perehdytysmateriaaleja ja voit osallistua 

valmennustilaisuuteen. Voit myös olla nuorisovaihtoon yhteydessä 

kaikissa matkaan liittyvissä kysymyksissä. 

Tutustu eri ohjelmiin huolella, jotta tiedät matkan vaatimuksista, 

miten hakea ohjelmaan, milloin ohjelma toteutuu ja mitä kaikki 

maksaa! 15

http://www.nuorisovaihto.fi/au+pair/


Kielikurssit 

Kielikurssille osallistumalla pääset kohentamaan 

kielitaitoasi ja tutustumaan kohdemaan 
paikalliseen elämään sekä kulttuuriin. Kurssit 
ovat tarkoitettuja sinulle, joka olet 18+ ikäinen. 
Kielikursseja on tarjolla ympäri vuoden, joten voit 
hakea ohjelmaan milloin vain. Osallistujille on 
tarjolla erilaisia majoitusvaihtoehtoja, mutta 
suosittua on majoittua paikalliseen perheeseen. 
Vapaa-ajalle on myös tarjolla erilaisia aktiviteetteja, 
joiden kautta pääsee tutustumaan toisiin ihmisiin ja 
kaupunkiin. Useimmat aktiviteetit sisältyvät kurssin 
hintaan. Kielikurssien kokonaishinnat vaihtelevat 
kohdemaan ja ohjelman pituuden mukaan. 
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http://www.nuorisovaihto.fi/kielikurssit/


Vapaaehtoistyöt - Suomessa & ulkomailla

Jos haluat kerryttää arvokasta työkokemusta ja samalla tehdä hyvää, 

vapaaehtoistyöt voivat olla sun juttu!

Vapaaehtoistyöt on vaan yksinkertaisesti ihan huikee asia! 

Vapaaehtoistöitä tekemällä saat työkokemusta, pääset kokeilemaan 

halutessasi erilaisia työtehtäviä ja pääset tekemään hyvää jonkin yhteisön 

tai asian eteen. Vapaaehtoistöiden tekemistä arvostetaan yleensä paljon, 

joten siitä voi olla hyötyä myös koulutus- ja työnhaussa. Vapaaehtoistöitä 

ei tarvitse välttämättä tehdä päivittäin tai edes viikottain, vaan voit tehdä 

niitä sen verran kun itse pystyt aikaasi asialle antamaan. Osa tarjolla 

olevista vapaaehtoistöistä vaativat vähemmän aikaa kuin toiset, joten 

jokaisen aikataululle löytyy varmasti sopiva vaihtoehto. Vapaaehtoistöiden 

tekemisestä ei makseta palkkaa, mutta tulet varmasti muilla tavoilla 

saamaan kiitosta työstäsi. 

Vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitsevat Suomessa yleensä järjestöt, mutta 

myös jotkut esimerkiksi seurakunnat, kerhot ja vanhainkodit voivat tarvita 

apukäsiä. Vapaaehtoistöitä voi etsiä googlettamalla järjestöjä sekä 

esimerkiksi vapaaehtoistyö- ja Hiiop sivustoilta. 17

https://vapaaehtoistyo.fi
https://www.hiiop100.fi


Jos matkustaminen ja erilaisiin kulttuureihin 

tutustuminen kiinnostaa, kannattaa hakeutua 

vapaaehtoistöihin ulkomaille Allianssin nuorisovaihdon 

kautta. Esimerkiksi EVS:n eli Eurooppalaisen 

Vapaaehtoispalvelun kautta vapaaehtoistöihin lähteneet 

ovat työskennelleet iltapäiväkerho-ohjaajajina, 

ympäristöjärjestössä, nuorisosirkuksessa ja 

lintusairaalassa. Erilaisia vapaaehtoisprojekteja on 

tarjolla erittäin paljon, joten jokaiselle löytyy varmasti 

itseään kiinnostava työtehtävä. Vapaaehtoistöiden kesto 

vaihtelee yleensä yhdestä viikosta jopa vuoteen. 

Vapaaehtoistöihin lähtemisestä tulee jonkin verran 

kuluja lähtijälle, mutta hinnat ovat esimerksiksi Allianssin 

nuorisovaihdolla aina hyvin kohtuullisia. Maksut 

vaihtelee vapaaehtoistyöohjelmittain. 

Jos kiinnostuit tästä ideasta, katso vierestä esimerkkejä 

ulkomaan vapaaehtoistyöohjelmista! 

Kiinnostaisiko sua lähteä kansainväliselle vapaaehtoisleirille. 

Eri puolilla maailmaa järjestettävät leirit kestävät 2–4 viikkoa. 

Leireillä kansainvälinen ryhmä työskentelee paikallisen 

yleishyödyllisen tahon hyväksi. Työtehtävät vaihtelevat 

leireittäin. Suurin osa leireistä järjestetään kesällä Euroopassa 

ja ne löytyvät vapaaehtoistyön hakukoneesta. 

Medium Term Volunteer MTV -ohjelmassa työskennellään 

paikallisen vapaaehtoistyöjärjestön koordinoimassa 

projektissa. MTV-projektit kestävä yleensä 1–6 kuukautta. 

Paikkoja on tarjolla eri puolilla maailmaa, suurin osa 

Euroopan ulkopuolella.

European Voluntary Service EVS eli Euroooppalainen 

Vapaaehtoispalvelu  on edullinen ja erinomainen ohjelma 

18–30-vuotiaille, jotka haluavat lähteä vapaaehtoistyöhön 

Eurooppaan 6–12 kuukaudeksi. Koska osallistuminen ei 

maksa vapaaehtoiselle kovinkaan paljoa (vain osa 

matkakuluista), eurooppalainen vapaaehtoispalvelu sopii 

myös nuorille, joilla ei ole matkakassaa valmiina tai 

mahdollisuutta sellaisen kartuttamiseen.

18Lue lisää aiheesta Allianssin nuorisovaihdon vapaaehtoistyö -sivuilta! 

http://www.nuorisovaihto.fi/vapaaehtoistyo/


Yrittäjyys

Löytyykö sinulta huippu liikeideoita tai muuten vain intoa 

kokeilla yrittäjyyttä? Ai löytyy, loistavaa! Yrittäjyys opettaa 

nimittäin sinulle paljon sellaista, mitä mikään tutkinto ei pysty 

sinulle tarjoamaan.

Välivuosi voi olla loistavaa aikaa työllistää itsensä yrittäjänä. 

Yrittäjyyden kautta pääset kehittämään muun muassa 

sosiaalisia taitoja, asiakkaiden kohtaamista, neuvottelutaitoja, 

kurinalaisuutta, päättäväisyyttä ja työn organisointitaitoja. 

Yrittäjäksi lähtemiseen et tarvitse välttämättä mitään suurta 

liikeideaa. Idea voi olla myös hyvinkin yksinkertainen, kuten 

esimerkiksi naapuruston pihatöiden tekeminen. 

Yrityksen perustamiseen voit saada neuvoja ja apua sekä 
pidempiaikaiseen yrittämiseen jopa rahallista tukea eli 
starttirahaa. Jos kuitenkin tarkoituksenasi on toimia yrittäjänä 
vain väliaikaisesti, eli välivuoden ajan, ei starttiraha ole sinua 
varten. Voit kuitenkin saada koulutusta ja tukea yrityksesi 
perustamiseen esimerkiksi lähimmästä työkkäristä eli 
TE-toimistosta. TE-palvelujen sivuilta löydät missä kaikkialla 
järjestetään yrittäjyyskoulutuksia. Osa koulutuksista 
järjestetään verkkokoulutuksina, joten välimatkatkaan ei ole 
este osallistumiseen.

Yksi mahdollinen tie yrittäjäksi voi käydä 4H-yhdistyksen 
kautta. Tällöin sinun on mahdollista kokeilla yrittäjyyttä 
turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yrityksen pyörittäminen on 
harrastustoimintaa, eli sitä voi tehdä myös esimerkiksi 
opintojen tai pääsykokeisiin lukemisen ohessa. Saat ohjausta 
ja tukea 4H:n nimittämältä yritysohjaajalta. Yrityksen tuotot 
saavat olla korkeintaan 7 000 € vuodessa. Tämän kautta voit 
kokeilla onko yrittäjyys sinun juttusi! 

Käyppäs lukemassa lisää aiheesta:

Nuoret yrittäjät 

TE-palvelut/yrittäjäksi
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http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?professions=X0&announced=0&sort=1
https://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/
https://www.nuoretyrittajat.fi
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/yrittajaksi/index.html


Asepalvelus & siviilipalvelus

Mies, onko asevelvollisuus jo suoritettu? Jos ei, niin armeijan tai 

siviilipalveluksen suorittamisen voi hoitaa alta pois välivuoden aikana. 

Armeijan kutsunnat järjestetään jokaisessa kunnassa ja niiden yhteydessä 
saat tiedon, missä varuskunnassa suoritat palveluksen ja mikä on sen 
aloittamisajankohta. Varusmiespalvelus voi kestää 165, 255 tai 347 päivää 
riippuen tulevasta palvelustehtävästä. Lisätietoa asepalveluksesta saat 
Varusmies -verkkosivulta. Asepalveluksen voi suorittaa myös 
erikoisjoukoissa, joka on kaikille avoin. Erikoisjoukkoihin tulee itse hakea 
erillisellä haulla. Useimpiin erikoistehtäviin kuuluvat haastattelu ja 
valintakoe. Lisätietoa löytyy Varusmies -verkkosivulta erikoisjoukot 
kohdasta. 

Jos sun omaan vakaumukseen perustuvat syyt estävät sua menemästä 
armeijaan, niin voit aina hakea siviilipalvelukseen! Siviilipalvelus aloitetaan 
yhteisellä koulutusjaksolla Lapinjärvellä ennen työpalvelusta. Työpalvelus 
suoritetaan yhteiskunnalle hyödyllisissä tehtävissä. Siviilipalvelusaika on 
kokonaisuudessaan 347 päivää. Lisätietoa siviilipalveluksesta ja sen 
suorittamisesta löytyy siviilipalveluskeskuksen verkkosivulta. 

Hei naiset!

Olet varmasti kuullut jo naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta? Jos sinua kiinnostaa suorittaa 
asevelvollisuus itsesi tai mahdollisen tulevan työuran 
takia, löydät infoa juuri tästä kohdasta. 

Voit suorittaa asepalveluksen jos olet 18-29-vuotias, 
Suomen kansalainen ja terveydentilan/henkilökohtaisten 
ominaisuuksien mukaan sopiva sotilaskoulutukseen. 
Naisilla on armeijassa samat oikeudet ja velvollisuudet 
kuin miehilläkin! 

Jos armeija kiinnostaa sinua, voit lähettää hakemuksesi 
puolustusvoimien aluetoimistoon, joka sijaitsee 
kotikunnassasi tai sen lähettyvillä. Ne hoitavat sinun asiasi 
asepalvelukseen liittyen! 

Huom! Jos sinut on määrätty palvelukseen, mutta tulet 
toisiin aatoksiin tai jokin muu syy estää sinua käymästä 
armeijan, sinulla on oikeus perua palvelukseen astuminen 
kirjallisella ilmoituksella. Palveluksen alettua sinulla on 45 
päivää ilmoittaa, jos et halua jatkaa palvelusta. 
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Lisää tärkeää infoa löydät alla olevista verkkosivuista
Puolustusvoimat -verkkosivut

Inttiin -verkkosivut 

http://www.varusmies.fi
http://varusmies.fi/erikoisjoukot
http://www.sivarikeskus.fi
http://puolustusvoimat.fi/etusivu
http://www.inttiin.fi


Reppureissaus & matkailu
Onko reppureissaus ja maailman kiertäminen mielessä? Pieni tai 

vähän pidempiaikainen reissu olisi kiva tehdä yksin tai jonkun kanssa? 
Reppureissauksesta on kasvanut iso trendi, ja sen avulla pääset 
parantamaan omaa kielitaitoa, tutustumaan uusiin ihmisiin, 
saamaan uusia hauskoja kokemuksia sekä avartamaan 
maailmankatsomusta. Mistä syistä sä haluaisit lähteä maailmalle? 

Jos sinua kiinnostaa eri Euroopan maiden näkeminen, interrailaus 
voisi olla sun juttus ! Interrailauksella tarkoitetaan yleensä junalla 
matkustamista Euroopan sisällä Interrail-junalipulla. Interrailaamalla 
pääset tutustumaan Euroopan maihin oikein näppärästi, jos 
tavoitteenasi on kierrellä monia maita lyhyessä ajassa. Interrail -sivun 
kautta pystyy tilaamaan matkalippuja, saa tietoa eri matkakohteista 
sekä vinkkejä matkan suunnitteluun. Suomen VR-verkkosivun kautta 
on myös mahdollista ostaa Interrail-liput matkaa varten. 

Voit lähteä myös pidemmällekin reppureissaamaan jos rahat vain 
riittää. Reppureissaamalla voit päästä kohtaamaan uusia hienoja 
kulttuureja sekä näkemään suurta maailmaa. 
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Matkan suunnittelu on kaiken a ja o! 
● Mieti minne haluat matkustaa, kuinka kauan ja milloin
● Millainen budjetti sinulla on käytössä
● Kun tiedät matkakohteen, ota selvää jos tarvitset 

rokotteita tai viisumin matkaasi varten
● Muista hankkia PASSI tai jos sellainen jo on niin katso, että 

se on voimassa + jotkut maat vaativat passin olevan 
voimassa matkan jälkeenkin jonkin tietyn ajan

● Tutustu maahan ja sen kulttuuriin jo ennen lähtöä, näin 
voit suunnitella matkaohjelman jo etukäteen

● Mieti matkustusvaihtoehtoja (lentäminen, junamatka) ja 
vertaile erilaisia majoitusvaihtoehtoja (hotelli, motelli, bed 
and breakfast, airbnb tai hostelli ym.) 

● Mieti tarvitsetko jotain vakuutuksia matkallesi, esimerkiksi 
matkavakuutusta suositellaan jokaiselle 

● Budjetoi jo ennen matkaa! Mahdollisia kustannuksia ovat 
muun muassa rokotteet, viisumit, vakuutukset, majoitus, 
matkustaminen sekä itse kohteessa, ruuat, nähtävyydet, 
shoppailu sekä yllättävät extra kulut

● Pakkaa kevyesti ja ota mukaan vain tarpeelliset asiat
● Muista vaihtaa valuuttaa, jos et matkusta euroalueelle 
● Kirjoita ylös tärkeät puhelinnumerot ja muita tärkeitä 

asioita, jos jotain sattuisi matkalla

Huom! Voit hankkia ilmaisen eurooppalaisen sairaanhoitokortin Kelalta, 
jos sinut on sairausvakuutettu Suomessa!
Matkustaessasi ulkomaille ja erityisesti riskialttiille alueelle, Ulkoministeriö 
suosittelee sinua tekemään matkustusilmoituksen itsestäsi ja tutustumaan 
eri kohdemaiden matkustustiedotteisiin ja esim. maan turvallisuuteen!

http://www.interrail.eu/en
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/interrail
http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49382
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI


Sosiaalituet Yleinen asumistuki & työttömyysetuudet - 

Avoimessa opiskelu

Voit saada yleistä asumistukea opiskellessasi 

avoimessa AMK:ssa tai yliopistossa. Yleisestä 

asumistuesta voit lukea lisää Sosiaalituet -osion 

ensimmäisestä kohdasta. 

Jos olet työtön ja opiskelet avoimessa, voit saada 

työttömyysetuuksia. Riippuen opiskelutilanteesta ja 

kuinka monta kurssia suoritat, voi avoimessa opiskelu 

estää työttömyysturvan saamisen. Muista, että 

saadaksesi työttömyysturvaa sinun tulee olla työtön 

työnhakija ja hakea aktiivisesti töitä. Voit lukea lisää 

työttömyysetuuksista kohdassa: Työttömyysturva - 

työttömän tukena.

Avoimessa opiskellessasi et voi kuitenkaan saada 

opintotukea, koska sitä ei lasketa täysipäiväiseksi 

opiskeluksi.

Yleinen asumistuki 

Pienituloiset voivat saada välivuoden aikana rahallista tukea vuokramenoihin, eli yleistä 

asumistukea. Yleistä asumistukea myönnetään aina ruokakuntakohtaisesti. Yhdeksi 
ruokakunnaksi lasketaan: yksin asuva henkilö, kämppikset, joilla on yhteinen 
vuokrasopimus, yhdessä asuvat avo- ja aviopuolisot sekä yhdessä asuvat lähisukulaiset 
(asut esimerkiksi vanhempien, isovanhempien tai lastesi kanssa). Ruokakunta hakee aina 
yhdessä asumistukea, eli jokainen siihen kuuluva henkilö ei voi saada erikseen 
asumistukea. Ruokakunnan kaikkien henkilöiden tulot vaikuttavat asumistuen saamiseen. 
Asumistukeen vaikuttavia tuloja on muun muassa: palkat, vuorotyölisät ja lomarahat. 
Myös  erilaiset tuet kuten peruspäiväraha työmarkkinatuki, ansiosidonnainen 
työttömyyspäiväraha, sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä opintoraha 
ja aikuiskoulutustuki vaikuttavat asumislisään.

Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi eteenpäin. Jos tulot tai muut olosuhteet 
muuttuvat vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Muista siis ilmoittaa muutoksista 
(esim. vuokran muutos, tulojen muutos) välittömästi Kelaan. Asumistukihakemusta varten 
tarvitset arvion kaikista vuoden tuloistasi. 

Kelan sivuilta löytyy myös asumistukilaskuri, jolla voit saada arvion siitä, pystytkö 
saamaan tilanteessasi asumistukea ja kuinka paljon tukea voit saada.

Pikaopas yleiseen asumistukeen! 
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https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication?&lang=fi
http://www.kela.fi/asumistuen-pikaopas


Opintososiaalisia etuuksia ovat päiväraha 15€/opetuspäivä, perheavustus 
17€/opetuspäivä (jos opiskelijalla on alle 18-vuotias huollettava), 
matkakorvausta yksi meno-paluu/kurssijakso ja halvin 
matkustusvaihtoehto (jos matka kouluopetukseen on yli 10 km kotoa tai 
oppisopimuspaikasta) sekä majoituskorvaus 8€ (jos yövyt 
opiskelupaikkakunnalla). 

Opintotuki & yleinen asumistuki - 
Ammattikoulutus ja oppisopimuskoulutus

Voit saada opintorahaa päätoimiseen opiskeluun 

ammattikoulussa. Kelan sivujen opintotukilaskurilla voit saada 
arvion siitä, kuinka paljon tulet opintotukea saamaan. Viereisestä 
taulukosta voit myös tarkistaa, vaikuttavatko esimerkiksi 
vanhempiesi tulot opintotuen saamiseen.

Voit myös opiskellessasi saada yleistä asumistukea. Yleisestä 
asumistuesta voit lukea lisää Sosiaalituet -osion ensimmäisestä 
kohdasta. 

Jos opiskelet oppisopimuskoulutuksella, voit saada yleistä 
asumistukea, jos palkkatulosi eivät ole kovin suuret. Kaikki 
Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat ovat asumistuen piirissä.

Suorittaessasi  ammatillisen koulutuksen oppisopimuksella, olet 
oikeutettu saamaan työssäoppimisajalta eli työajalta 
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Saat myös vuosiloma ja 
ylitöiden korvauksia alan työehtosopimuksen mukaisesti. Kun olet 
koulussa teoriajaksolla, voit saada opintososiaalisia etuuksia, jos 
työnantajasi ei maksa palkkaa tältä ajalta. 
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(http://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha)

https://asiointi.kela.fi/otlaskenta_app/OTLaskentaApplication?&lang=fi


Työkokeilut 

Työkokeilun aikana olet oikeutettu saamaan 

työttömyysetuutta mahdollisella korotetulla 

kulukorvauksella. Työkokeilussa saat siis samoja etuuksia kuin 

työttömänä työnhakijanakin. Jos olet sopinut työkokeilusta 

työllistymistä edistävänä palveluna omassa 

työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa 

suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. 

Jos olet oikeutettu korotusosaan, päättää sen maksamisesta 

joko työttömyyskassa tai Kela.

Voit myös saada työkokeilupäiviltä kulukorvausta, 

korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista. Jos et 

saa sitä työttömyysetuuden maksajalta kuten Kelalata, 

TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta. 

Kulukorvausta voit saada pääsääntöisesti 9 €/päivä, enintään 

viideltä kalenteripäivältä viikossa. Jos palvelu järjestetään 

työssäkäyntialueesi ulkopuolella, voit saada 18 €/päivä.

Opintotuki ja opintotuen asumislisä - Kansanopistot

Jos lähdet opiskelemaan kansanopistoon pidempiaikaiselle 

linjalle, voit saada siihen opintotukea ja sen sisältämää 

asumislisää. Opintotukea myönnetään vain päätoimisten 

opintojen ajaksi, joka tarkoittaa sitä, että opintojen on 

kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Kelan 

sivujen opintotukilaskurilla voit saada arvion siitä, kuinka paljon 

tulet opintotukea saamaan. Edelliseltä sivulta löytyvästä 

taulukosta voit myös tarkistaa vaikuttavatko esimerkiksi 

vanhempiesi tulot opintotuen saamiseen.

Opintotuen asumislisää voidaan maksaa kansanopiston tai 

liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen 

koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskeleville, jotka 

asuvat opiston asuntolassa. Asumislisä on yleensä 88,87 €/kk.
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Suorittaessasi varusmies- tai siviilipalvelusta

Jos suoritat varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista 

asepalvelusta, maksetaan sinulle päivärahaa palveluksen 
aikaisten kulujen kattamiseen. Päiväraha on porrastettu 
palvelusajan mukaisesti: 5,10 € (1–165 pv), 8,50 € (166–255 pv) 
ja 11,90 € (256–347 pv). Naisille maksetaan myös niin sanottua 
varusrahaa, joka on 0,50 €/päivä. Se on tarkoitettu sellaisten 
henkilökohtaisten varustusten hankkimiseen, mitä 
Puolustusvoimat eivät pysty järjestämään. 

Varusmiehillä ja palveluksessa olevan omaisilla on oikeus hakea 
sotilasavustusta, joka kattaa perustoimeentulotuen perusosaa 
vastaavan osuuden sekä osan muista perusmenoista. 
Sotilasavustuksena voidaan maksaa perus-, asumis-, elatus- ja 
erityisavustusta. Perusavustuksella katetaan jokapäiväisiä 
menoja, joihin muut tulot eivät riitä. 

Asumisavustukseen kuuluvat vakinaisen vuokra-asunnon, 
asumisoikeusasunnon, osaomistusasunnon tai omistusasunnon 
todelliset asumismenot. Näitä ovat vuokra, yhtiövastike, 
erikseen maksetut lämmityskustannukset ja vesimaksut, 
asuntolainojen korot ja oman asunnon kunnostamista tai 
asumisoikeusmaksun maksamista varten otettujen lainojen 
korot, sähkö- ja kaasumaksut sekä omakotitalon hoitomenot. 

Jos olet hankkinut asunnon juuri ennen palvelukseen 
astumista tai kesken palveluksen, sinulla ei yleensä ole 
oikeutta sotilasavustukseen. Tällöin voit hakea yleistä 
asumistukea. 

Erityisavustuksiin kuuluvat muut kuin vähäiset 
terveydenhoitomenot, lasten hoitoon liittyvät menot, 
omaisen opintolainan korot, muuttokustannukset sekä 
työmatkakustannukset, jotka ylittävät 500 euroa vuodessa. 

Voit myös saada elatusavustusta. Avustuksen maksussa 
huomioidaan muun muassa ansiotulosi nettona. 

Varusmiehenä voit hakea sotilasavustusta kuukautta ennen 
palveluksen alkua. Varusmiehenä sinulla on myös oikeus 
mahdollisiin maksuttomiin palvelus- ja lomamatkoihin ja 
terveydenhuoltoon. 

Siviilipalveluksen suorittavalla on oikeus samaan 
päivärahaan ja sotilasavustukseen kun varusmiehelläkin.

Pikaopas asevelvollisten sosiaalitukiin!
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Ulkomaille lähtö

Jos asut ulkomailla tilapäisesti (eli alle 1 vuoden), kuulut 

yleensä Suomen sosiaaliturvaan. Sinulla on yleensä oikeus 
Kelan sosiaalietuuksiin aivan kuin asuisit edelleen Suomessa. 
Etuuksiesi maksamista siis jatketaan ulkomaille. 

Jos lähdet kielikurssille tai työharjoitteluun nuorisovaihdon 
kautta, et voi saada opintoihisi opintotukea, sillä nämä 
opinnot eivät liity Suomessa oleviin tutkintoon johtaviin 
koulutuksiin. 

Jos olet ilmoittautunut  Suomessa työttömäksi työnhakijaksi, 
mutta tilapäisesti oleskelet ulkomailla, voidaan sinulle 
maksaa työttömyysetuuksia Suomesta. Sinun tulee kuitenkin 
pitää työnhakusi voimassa Suomen TE-toimistossa. 
Tilapäisenä oleskeluna pidetään enintään 1 vuoden oleskelua.

Työharjoittelijat ja au pairit eivät kuulu työskentelyvaltionsa 
sosiaaliturvaan, koska he työskentelevät usein niin lyhyitä 
jaksoja tai saavat työstään niin pientä palkkaa. Näissä 
tapauksissa voi kuitenkin saada Suomen sosiaalietuuksia, jos 
oleskelu ulkomailla kestää enintään 1 vuoden. Jos työ 
kuitenkin ylittää työaikaan ja palkkaan liittyvät 
vähimmäisedellytykset, siirryt yleensä työskentelyvaltiosi 
sosiaaliturvaan (EU- ja Eta-maat ja Sveitsi). HUOM! Et voi 
samaan aikaan kuulua usean valtion sosiaaliturvaan.

Jos työharjoittelusi tai työsi au pairina kestää yli 1 vuoden, 
oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy Suomesta 
poistuessasi. Selvitä tällöin aina mahdollisuutesi päästä 
työskentelymaasi sosiaaliturvaan.

Pikaopas ulkomaille lähtevälle!
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Työttömyysturva - työttömän tukena

Kun ja ̈ät tyo ̈tto ̈ma ̈ksi, muista ilmoittautua heti tyo ̈tto ̈ma ̈ksi tyo ̈nhakijaksi 

TE-toimistoon. HUOM! Tyo ̈tto ̈myysetuuksia maksetaan vain ajalta, jolloin olet 
tyo ̈nhakijana TE-toimistossa.

Työttömyysetuudet pitää sisällään työmarkkinatuen sekä  
työttömyyspäivärahan, jota voi saada tilanteesta riippuen ansiopäivärahana 
tai peruspäivärahana. 

Voit saada työmarkkinatukea, jos olet Suomessa asuva työtön työnhakija, olet 
työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä, haet kokoaikatyötä ja olet 
taloudellisen tuen tarpeessa. Työmarkkinatuki on tarkoitettu sinulle, joka olet 
työtön ja tulet ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tai et ole ollut riittävän 
pitkään töissä eli et täytä työssäoloehtoa. Olet myös oikeutettu saamaan 
työmarkkinatukea, jos et voi saada työttömyyspäivärahaa, koska sen saamisen 
enimmäisaika on jo täyttynyt. 

Työmarkkinatuki on siis rahaa, jolla turvaat oman toimeentulosi, kun haet 
töitä. Työmarkkinatukea maksetaan arkipäiviltä eli viisi päivää viikossa. Tukea 
voidaan korottaa jos sinulla on lapsi huolehdittavana. Tuki on 
tarveharkintaista eli tuen suuruuteen vaikuttavat omat tulot, mutta myös 
vanhempiesi tulot, jos asut heidän kanssaan. Työmarkkinatuessa on seitsemän 
päivän omavastuuaika, jolloin et voi saada kyseistä tukea. Omavastuuaika 
alkaa, kun ilmoitat itsesi työttömäksi työnhakijaksi. 

Jos olet valmistunut lukiosta ja ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, 
joudut 21 viikon odotusajalle. Odotusajalta työmarkkinatukea ei makseta. 
HUOM! TE-toimisto edellyttää sinua hakemaan vähintään kahteen 
tutkintoon johtavaan opiskelupaikkaan ja suorittamaan loppuun vähintään 
kaksi hakuprosessia (haet kouluun + osallistut pääsykokeisiin ja vastaat 
pääsykoekysymyksiin). Vasta tämän jälkeen voit saada työmarkkinatukea 
odotusajan jälkeen. Voit kuitenkin hakea yleistä asumistukea ja 
toimeentulotukea. Oikeutesi työmarkkinatukeen voi alkaa aikaisemmin, jos  
aloitat jonkin työllistymistä edistävän palvelun TE-toimiston kautta, kuten 
työkokeilun. 

Et ole oikeutettu työmarkkinatukeen jos suoritat ase- tai siviilipalvelusta, 
haet töitä ulkomailta tai olet päätoiminen opiskelija tai yrittäjä. TE-palvelut 
voivat myös estää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi, jos 
kieltäydyt tarjotusta työstä tai koulutuksesta ilman sen suurempaa syytä. 
Tällöin joudut niin sanottuun karenssiin. 

Kela maksaa sinulle peruspäivärahaa jos olet työttömäksi jäädessäsi ollut jo 
työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon. 
Tyo ̈ssäoloehtosi ta ̈yttyy, jos olet ollut tyo ̈ssä va ̈hinta ̈än 26 viikkoa 
edelta ̈neen 28 kuukauden aikana, tyo ̈aikasi on ollut va ̈hinta ̈än 18 tuntia 
viikossa tai palkkasi on ollut alan tyo ̈ehtosopimuksen mukainen tai 
va ̈hinta ̈än 1 187 e/kk (vuonna 2017). Peruspäivärahaa maksetaan enintään 
400 päivän ajan, mutta jos työhistoriaa on alle kolmen vuotta, voit saada 
päivärahaa enintään 300 päivää. Voit saada päivärahaa korotettuna siltä 
ajalta kun osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin. HUOM! Muut 
sosiaalietuudet, joita mahdollisesti saat, vähennetään päivärahasta. 

Pikaopas työttömyysturvaan!
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Perustoimeentulotuki 

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen 

taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. 

Suomessa asuva henkilö tai perhe voi hakea 

toimeentulotukea, jos tulot (esim. palkat ja sosiaalietuudet) 

ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Tuen tarve 

harkitaan asiakkaan tilanteen perusteella. Toimeentulotuki 

on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on 

auttaa tilapäisten vaikeuksien yli. Ennen kuin haet 

perustoimeentulotukea, selvitä ensin mahdollisuutesi saada 

yleistä asumistukea ja työttömyysturvaa, jotka ovat 

ensisijaisia etuuksia perustoimeentulotukeen nähden. Voit 

hakea perustoimeentulotukea myös siinä tapauksessa, että et 

ole vielä ehtinyt saada päätöstä asumistuesta tai 

työttömyysturvasta tai et ole vielä lainkaan hakenut näitä 

ensisijaisia etuuksia. Perustoimeentulotuki voidaan 

tarvittaessa myöntää ennakkona odotettavissa olevaa 

etuutta vastaan. Silloin myönnetty perustoimeentulotuki 

vähennetään ensisijaisesta etuudesta, kuten tulevasta 

asumistuesta.

Perustoimeentulotuen perusosaa voi saada käytettäväksi 

esimerkiksi: ravintomenoihin, vaatemenoihin, vähäisiin 

terveydenhuollonmenoihin (esim. itsehoitolääkkeet), 

henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuviin 

menoihin, paikallisliikenteen käyttöön, sanomalehden 

tilaamiseen, puhelimen ja tietoliikenteen käyttöön, harrastus- 

ja virkistystoimintaan sekä muihin vastaaviin henkilön tai 

perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluviin menoihin. 

Perusosalla katettavista menoista sinun ei tarvitse esittää 

tositteita (esim. kuitteja tai laskuja) Kelalle.

Perustoimeentuloa voi saada myös muihin välttämättömiin 

menoihin, kuten esimerkiksi asumismenoihin sekä lasten 

päivähoidon menoihin. Toimeentuloa maksetaan tällöin 

harkinnanvaraisesti. Näistä menoista Kela pyytää yleensä 

tositteen nähtäväksi. 

 

Pikaopas perustoimeentulotukeen!
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Tukiverkostoja

Tarvitsetko jeesiä tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen? 

Esimerkiksi Ohjaamot auttavat sinua koulutus-, harrastus- ja 
työllistymisasioissa. Ohjaamojen sivuilta voit etsiä itseäsi 
lähimmän tieto- ja neuvontapalvelun. Jos paikkakunnaltasi ei 
löydy Ohjaamoa, voit käydä Koordinaatin sivuilta 
tarkastamassa alueesi tieto- ja neuvontapalvelut.

Askarruttaako sinua koulutus, työnhaku, tukiasiat tai muut 

asiat elämässäsi? Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa 
askarruttavissa asioissa ja ohjaa sinut oikeiden palvelujen 
luokse. Etsivä nuorisotyö on sinulle luottamuksellista, 
vapaaehtoista ja maksutonta! Työntekijään voi olla 
yhteydessä muun muassa tekstiviestin, puhelinsoiton tai 
Facebookin kautta. Etsivän voi tavata rennoissa merkeissä 
kahvin ääressä tai missä ikinä haluatkaan! Tarvittaessa etsivä 
voi lähteä kanssasi esimerkiksi työkkäriin. 

Haluatko tietoa mielenterveydestä tai tukea ja apua 

mielenterveyteen liittyvissä asioissa? Esimerkiksi Suomen 
Mielenterveysseuran sivuilta löydät tietoa aiheesta sekä 
erilaisia tukipalveluita. 

Mietityttääkö sinua esimerkiksi seksuaalisuus tai 

sukupuolisuus? Esimerkiksi Setan sivuilta voit saada paljon 
tietoa ja tukea eri asioihin! Setan sivujen kautta pääset myös 
esimerkiksi Sinuiksi-palveluun, jossa voit kysyä apua itseäsi 
askarruttaviin asioihin, sekä löydät numeron heidän 
puhelinpalveluun.

Tarvitsetko apua asunnon löytämiseen? Tutustu ainakin 

seuraaviin asumista tukeviin tahoihin: nuorisoasuntosäätiö, 
oranssi ja nuorisoasuntoliitto. Kaupungeilla ja kunnilla saattaa 
olla myös omia vuokra-asuntoja ja nuorisoasuntoja, joihin 
kannattaa tutustua googlettamalla. 

Haluaisitko löytää uuden harrastuksen? Kannattaa 

googlettaa rohkeasti oman lähialueesi harrastusvaihtoehtoja. 
Voit myös saada apua uuden harrastuksen etsimiseen 
esimerkiksi Ohjaamoista! Muista myös, että voit löytää uuden 
harrastuksen vähän erikoisemmistakin paikoista ja asioista, 
kuten vapaaehtoistöistä tai kursseista!
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Oppaan linkit kootusti
https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/avoin-yliopisto/
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/avoin-ammattikorkeakoulu/
https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/ammatillinen-koulutus-aikuisille/
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/*?page=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=0&facetFilters=
teachingLangCode_ffm:FI&facetFilters=kindOfEducation_ffm:koulutuslaji_a&facetFilters=educationType_ffm:et01.03&tab=los
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/*?page=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=0&facetFilters=
teachingLangCode_ffm:FI&facetFilters=educationType_ffm:et01.03.01&facetFilters=prerequisites:yo&tab=los
https://opintopolku.fi/wp/oppisopimus/
https://www.oppisopimus.fi/hae-lahin-oppisopimustoimisto/
https://www.koulutus.fi/
https://hygieniapassi.fi/koulutus
https://anniskelupassit.fi/
https://tyoturvakortit.fi/
https://kansanopistot.fi/?sivu=kartta
http://kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot/
https://vapaaehtoistyo.fi
https://www.hiiop100.fi
http://www.nuorisovaihto.fi/vapaaehtoistyo/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?professions=X0&announced=0&sort=1
https://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/
https://www.nuoretyrittajat.fi
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/yrittajaksi/index.html
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http://varusmies.fi/etusivu
http://varusmies.fi/erikoisjoukot
http://www.sivarikeskus.fi
http://puolustusvoimat.fi/etusivu
http://inttiin.fi
https://www.interrail.eu/en
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/interrail

http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49382

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI

https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication?&lang=fi

http://www.kela.fi/asumistuen-pikaopas

https://asiointi.kela.fi/otlaskenta_app/OTLaskentaApplication?&lang=fi

http://www.kela.fi/asevelvolliset-pikaopas

http://www.kela.fi/suomesta-ulkomaille-pikaopas?inheritRedirect=true

http://www.kela.fi/tyottoman-pikaopas

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas

http://www.koordinaatti.fi/fi/toimipisteet?tid=91&type=All

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua

http://seta.fi

https://www.nuorisosaatio.fi

http://www.oranssi.net

http://www.nal.fi
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