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1. Tulot ja asiointi viranomaisten kanssa
✓ Muistilista ennen valmistumista
✓ Työnhakijaksi ilmoittautuminen
✓ Huomioitavaa tuloissa – raha-asiat
✓ Työttömyyskassa ja ammattiliitto
✓ Verokortti
2. Vinkkejä työnhakuun
✓ Osaamisen esittely ja itsetuntemus
✓ Cv & Työhakemus
✓ Työhaastatteluun valmistautuminen
✓ Työnhakukanavat & Piilotyöpaikat
✓ Keikkatyö & Vuokratyö
✓ Sosiaalinen media työnhaussa
✓ Kevytyrittäjyys ja yrittäjyys

Sisältö

3. Mistä tukea työpaikan löytämiseen ja työelämään?
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1. TULOT JA ASIOINTI VIRANOMAISTEN KANSSA
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Muistilista ennen valmistumista
✓ Opintokortin tarkistaminen
✓ Tarkista myös henkilötietosi Wilmassa
✓ Todistuspyyntö
✓ Valviran rekisteröityminen - lähihoitaja
✓ Ammattitutkintostipendi
MUISTA:
✓ käyttäjätunnuksesi ja oppilaitoksen sähköpostiosoitteesi sulkeutuvat välittömästi opintojen
päättyessä. Jos haluat ottaa itsellesi talteen oppimistehtäviä, CV:n ym. tiedostoja, lataa
tiedostot itsellesi ennen valmistumista.
✓ Lue lisää: oma.sdo.fi – Opintojen kulku – Valmistuminen
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TE-toimisto tai kuntasi työllisyyspalvelut
tukenasi valmistumisen jälkeen
Jos et aloita heti työtä, varusmiespalvelua tai jatko-opintoja:
✓ Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon Oma asiointi verkkopalvelussa tai käymällä TE-toimistossa. Saat etuuksia ja
palveluita

✓ Osa työnhakijoista saa palvelua te-toimistossa ja osa oman
kunnan työllisyyspalveluissa. Jos olet työllisyyden
kuntakokeilun asiakas, sinut ohjataan oman kunnan
palveluihin.
✓ Ilmoittautuessasi työnhakijaksi, kerro millaista työkokemusta
ja osaamista sinulla on. Niiden tietojen perusteella virkailija
lähettää sinulle työtarjouksia ja tarjoaa muita palveluita.
Näytä työ- ja koulutustodistuksesi.
te-palvelut.fi/tyonhakijalle/jos-jaat-tyottomaksi
kela.fi/tyottoman-pikaopas
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Huomioitavaa tuloissa
✓ Valmistumisen jälkeen saat palkkaa jos olet työsuhteessa sekä mahdollisesti muita Kelan etuuksia
riippuen omasta elämäntilanteestasi (esim. asumistuki).
✓ Jos et heti ammattiin valmistumisen jälkeen saa työpaikkaa ja olet ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi saat Kelasta työmarkkinatukea . Jos kuulut ammattiliittoon, ja sinulla on
aikaisempaa työhistoriaa voit saada työttömyysetuutta sieltä
✓ Jos saat osa-aikatyön tai keikkatyön ja tulosi jäävät pieniksi, voit saada myös soviteltua
työttömyysetuutta. Se tarkoittaa sitä, että samaan aikaan voit saada palkkaa ja tukea.
o

Soviteltu työttömyysetuus - kela.fi

Jos olet saanut opintotukea ennen valmistumista ja siirtymistä palkkatyöhön, huomaa
vuositulorajat:
✓ Tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voi nostaa opintotukea.

✓ Jokaisen pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulot ylitä vuositulorajaa.
✓ Kela tarkistaa tulotiedot kaikilta opintotukea saaneilta.
✓ Oikeus opintososiaalisiin etuuksiin ja tukiin mm. opintotuki päättyy valmistumispäivästä alkaen.
✓ Lue lisää Kelan sivuilta ja tarkista, paljonko saa valmistumisen jälkeen ansaita rahaa, ettei tule
takaisinperintää. Tässä tulee aina huomioida koko kalenterivuosi
o
o

Tulovalvonta, kun olet aloittanut opintosi tai valmistunut - kela.fi
Arvioi tulovalvonnan lopputulos laskurilla.
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Työttömyyskassa ja ammattiliitto
Ammattiliitto on liitto, joka huolehtii oman alan työntekijöistä.
✓ Se neuvottelee alan työehtosopimukset (TES) eli esimerkiksi palkka, loma, työpäivän pituus ja
tauot.

✓ Jos olet ammattiliiton jäsen, voit käyttää esim. heidän lakimiehen palveluja, jos tarvitset apua
esimerkiksi palkkaneuvotteluissa, työsopimusasioissa tai ongelmatilanteissa työnantajan kanssa
✓ Yleensä ammattiliitolla on työttömyyskassapalvelut ja jos kuulut ammattiliittoon, kuulut
myös kassaan. Maksu vaihtelee ammattiliiton ja palkan mukaan.
Työttömyyskassa on palvelu, josta jäsenet saavat lainmukaista ansiosidonnaista (=palkasta
riippuvaista) työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvausta.
✓ Voit myös liittyä pelkkään työttömyyskassaan kuulumatta ammattiliittoon tai yleiseen
työttömyyskassaan (esim. YTK –yleinen työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen
työttömyyskassa).
✓ Jos olet työttömyyskassan jäsen, ja olet maksanut jäsenmaksuja vähintään 10 kuukautta, saat
työttömyyskassasta rahaa jos jäät työttömäksi. Se on isompi kuin Kelan työttömyysetuus.
Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha työttömyyskassan jäsenelle on noin 70% palkasta.
Työttömyyskassan jäseneksi liittyminen on kuin
ottaisit itsellesi vakuutuksen työttömyyden
varalta.
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Verokortti
Jos menet töihin, sinun pitää tilata verokortti vero.fi
Verokortti toimitetaan työnantajalle.
Muista tarkistaa veroprosentti, jos tulosi muuttuvat.
Jos saat työttömyysetuutta, siitä menee vero automaattisesti. Vero on silloin
20%

Veroprosenttiin vaikuttaa monta asiaa, esimerkiksi:
paljonko saat palkkaa
minkä ikäinen olet
onko sinulla perhe
onko sinulla lainaa
kuulutko seurakuntaan
onko sinulla omaisuutta
missä asut
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2. VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN
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Osaamisen esittely ja itsetuntemus
Tärkeimmät asiat työnhaussa liittyy itsetuntemukseen:
✓ Minkälaiset työtehtävät motivoi ja innostaa?

Itsetuntemus linkittyy
ammatilliseen
itseluottamukseen
ja helpottaa CV:n &
hakemuksen luomista
sekä haastattelukysymyksiin vastaamista

✓ Missä olet onnistunut?
✓ Mitä osaat? Omat vahvuudet sekä ammatilliset ja yleiset työelämätaidot?
✓ Omat mahdollisuudet ja tulevaisuuden tavoitteet? Mitä haluat vielä oppia?
✓ Mitä haluat tehdä seuraavaksi ja mitä muutaman vuoden päästä?
Kirjoita ylös:
✓ Omat taidot ja vahvuudet
✓ Onnistumisen kokemukset työssäoppimispaikoilla / työssä
Mieti:
✓ Onko sinulla työnhakuun vaikuttavia tai jopa rajoittavia uskomuksia tai epäilyksiä omasta
ammattitaidosta? Keskustele niistä omaopen/ open/ oman verkoston jäsenen kanssa
Itsetuntemusta vahvistavia tehtäviä löytyy täältä: osaamismatkalla.fi/sampo/
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CV = ansioluettelo
Muista nämä:
✓ Profiilin teksti (lyhyt esittely, vahvuudet, minkälainen työ kiinnostaa)
✓ Valokuva (asiallinen, laadukas ja hymyilevä kasvokuva), ei pakollinen
✓ Tehtävien sisältö eri työpaikoilta yrityksen nimen ja ajan lisäksi
✓ Lisää palkallisen työn lisäksi työkokeilut ja työssäoppimispaikat, kirjoita tehtäväksi "Työharjoittelija”.
✓ Järjestys koulutuksessa ja työkokemuksessa: uusin tieto ensin
✓ Työ- ja koulutuskokemus kaikista maista, joissa on asunut
✓ Omat taidot ja osaaminen
✓ Kysy suosittelijaa (vanha työpaikka / koulutussopimuspaikka tai opettaja)
✓ CV on yleensä 1-2 sivua
Erilaisia CV-malleja:
✓ Katso CV-malleja: sdo.fi/duunittamo
✓ Video-cv (ohje)
✓ Visuaalisen CV:n pohja www.canva.com
✓ Kerro osaamisestasi kuvilla: Tiitus (käytettävissä myös valmistumisen jälkeen), ammatillinen Instagram,
Pinterest, Portfoliobox
11
✓ Lue artikkeli: Hyvä ansioluettelo (duunitori.fi)
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Työhakemus
✓ Lue työpaikkailmoitus huolellisesti ja vastaa siinä ilmoitettuihin
vaatimuksiin (minkälaista työntekijää haetaan, taidot ja
osaaminen). Työhakemus on myyntipuhe!

Muista kirjoittaa itsellesi ylös
mihin olet lähettänyt
hakemuksen

✓ Kerro mitä olet oppinut, voit kertoa suoritetuista tutkinnonosista ja valinnaisista
✓ Kerro mikä omassa alassa ja kyseisessä työpaikassa sekä yrityksessä kiinnostaa.
✓ Innostus työhön on tärkeä – tuo se esille.
✓ Tuo osaamisesi ja vahvuutesi esille käytännön esimerkkien avulla.
✓ Nosta esille tämän työpaikan kannalta merkittävä työ- tai
harjoittelukokemuksestasi
✓ Selkeys on tärkeää.
✓ Hakemuksen sopiva pituus 1 sivu.
✓ Pyydä tuttua henkilöä lukemaan hakemuksesi ennen lähettämistä.
✓ Älä lähetä samaa hakemusta kaikille työnantajille

Esimerkkilauseita, joita voit hyödyntää hakemuksessasi ja hakemusmalleja
löydät: sdo.fi/duunittamo
Lue hyvä YLE:n artikkeli Näillä työhakemuksilla saatiin töitä – 12 asiaa, jotka
voimme oppia onnistuneiden hakemusten kirjoittajilta
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Työhaastatteluun valmistautuminen
Etsi tietoa yrityksestä ennen kuin menet haastatteluun! Minkälaista työntekijää
etsitään? Mitä ominaisuuksia työntekijällä pitää olla, ja mitä taitoja tarvitaan?
Haastattelu voi olla:
✓ Perinteinen haastattelu
✓ Videohaastattelu (kotona tietokoneella tai kännykällä internetin kautta)
✓ Ryhmähaastattelu (monta hakijaa haastatellaan samaan aikaan)

Muista:
✓
✓
✓
✓

Mukaan todistukset ja CV
Ajoissa paikalle
Puhtaat vaatteet ja henkilökohtainen hygienia ( ei liikaa meikkiä tai parfymia)
Positiivinen asenne

Haastattelu on työnhaun tärkein vaihe.
Valmistaudu huolella ja harjoittele
työhaastattelun kysymyksiin vastaamista
esimerkiksi ystäväsi kanssa.
Voit myös kirjoittaa omia vastauksia ylös.

Motivaatio on
erittäin tärkeä!
Kerro, että haluat
tämän työpaikan
ja mikä siinä
kiinnostaa!

Valmistaudu vastaamaan mm. näihin kysymyksiin:
✓
✓
✓
✓

Kerro itsestäsi
Mitkä ovat vahvuutesi? Mitkä ovat kehittämiskohteesi?
Missä näet itsesi tulevaisuudessa esim. viiden vuoden kuluttua?
Miksi sinun pitäisi saada tämä työ?

Yleisimmät 30 kysymystä - Duunitori
Tee vaikutus työhaastattelussa - TE-Palvelut

Työhaastatteluun valmistautuminen – YouTube
o Tässä videossa on tosi hyvin käyty läpi kaikki haastatteluun liittyvät asiat, katso se huolellisesti!
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Työnhakukanavat
..työnhakusivustot, sosiaalinen media (oman alan ryhmät ja
yritysten sivut facebookissa / Instagramissa), työpaikkojen omat
verkkosivut, sanoma- ja ilmaisjakelulehdet, vuokratyöfirmat, alan
messut ja tapahtumat, omat verkostot (=koulukaverit,
työssäoppimispaikat)..
Ole aktiivinen ja etsi töitä monia eri kanavia pitkin!
Täytä huolellisesti kaikki kohdat nettilomakkeilla
Muutama työnhakusivusto netissä:
✓ Te-palvelut (tulossa uusi palvelu Työmarkkinatori.fi)
✓ Duunitori
✓ Oikotie
✓ Indeed
✓ tiitus.fi/sdo > Työpaikkatori tai lataa Tiitus-mobiilisovellus
(=työpaikkoja opiskelijoille ja valmistuville!)
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Piilotyöpaikat
= työpaikat, joista ei ole olemassa julkista työpaikkailmoitusta
Työpaikkailmoitukset ovat vain pieni osa kaikista avoimista paikoista. Jopa 70-80% työpaikoista on
piilossa eli ovat olemassa mutta eivät julkisessa haussa. Kannattaa siis panostaa sellaisten etsimiseen!
Miksi suuri osa työpaikoista on piilossa?
✓ Rekrytointi on kallista ja aikaa vievää, työnantajat yritettävät usein saada työntekijöitä nopeasti
ilman työpaikan julkaisua ja hakemusten läpikäymistä: yrityksen sisältä, työntekijöiden verkostojen
kautta, harjoittelijoista, keikkalaisista
✓ Piilotyöpaikkoja syntyy tarpeesta ja erityisesti muutostilanteissa esim.: uuden yksikön avaaminen,
sairaslomat, irtisanoutumiset, uuden osaamisen tarve
Miten sinä voisit saada juuri sinua kiinnostavan työpaikan jo ennen kuin se on muidenkin haettavana?
1. Uutiset sisältävät vihjeitä uusista yrityksistä ja yksiköistä
2. Verkostot voivat auttaa – kysy ja kerro työnhaustasi, sinun tutullasi voi olla tietoa!
3. Sosiaalinen media seurantaan
4. Vieraile messuilla tai seminaareissa
5. Pysy rekrytointi/vuokrayritysten listoilla, tee keikkatyötä
6. Ota suoraan yhteyttä avoimella hakemuksella yrityksen nettisivuilla
Lähde: Duunitori.fi (lue lisää) & Löydä piilotyöpaikat – webinaari, Spring House
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Keikkatyö
Keikkatyö = extra-työ = osa-aikatyö = sijaisuus
Keikkatyötä voi tehdä:
✓
✓
✓
✓

Kun etsii pysyvämpää työtä
Samaan aikaan kuin opiskelee
Samaan aikaan on toisessa työpaikassa (sovi siitä työnantajan kanssa)
Elämäntilanne on sellainen, että on mahdollisuus tehdä töitä vain silloin tällöin esim. eläke,
vanhemainvapaa.

Mistä löydät keikkatyötä?
✓ Aiemmat työssäoppimisen paikat, kesätyöpaikat, ystävät, sukulaiset, kodin
lähellä olevat yritykset jne.
✓ Vuokratyöfirmat ks. seuraava sivu
✓ Työnhakusivustot (esim. te-palvelut.fi, duunitori.fi)
✓ Treamer –keikkatyösovellus (nopea työnvälityssovellus, lyhyitä eri alojen
työkeikkoja, keikan varaus kännykällä, palkka viikoittain, omat tiedot ja
verokortti sovellukseen)
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Vuokratyö
✓ Vuokratyö henkilöstövuorkausyrityksissä yleistyy koko ajan (noin 150 000 henkilöä vuodessa!)
✓ Vuokratyö tarkoittaa sitä, että palkan ja sopimuksen tekee vuokratyöyritys ja se on sinun työnantajasi, esimerkiksi Eezy,
mutta työ tehdään muualla esimerkiksi jossain ravintolassa. Eezy vuokraa työntekijän kyseiselle ravintolalle sovituksi
määräajaksi.
o Muita yrityksiä esim. Adecco, Barona, Staffpoint, Seure, MediPower, Solhenkilöstöpalvelut
o Osa vuokratyöyrityksistä voi olla erikoistuneita juuri sinun alan työpaikkoihin ja osa tarjoaa työntekijöitä monelle eri
alalle
✓ Vuokratyö voi tarkoittaa pidempiä määräaikaisia työsuhteita sekä lyhyttä keikkatyötä ja sijaisuuksia (muutamasta tunnista
jopa vuoteen)
✓ Palkka on vähintään sama kuin alan työehtosopimuksen mukaan (TES). Palkka maksetaan yleensä 2 viikon välein

Vuokratyö käytännössä
Esimerkiksi
ravintola

Esimerkiksi
Eezy

Työ tehdään
täällä

Tekee työsopimuksen
Maksaa palkan
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Sosiaalinen media työnhaussa
• Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, blogiyhteisöt, Youtube..
✓ Hyödynnä omat verkostosi: perhe, sukulaiset, ystävät, opiskelukaverit jne.
o Kerro heille avoimesti työnhaustasi myös somen kautta. Tuttavasi voivat
vinkata sinulle avoimista paikoista, neuvoa mitä asioita paikkaan haettaessa
kannattaa painottaa, suositella sinua rekrytoijalle tai jopa palkata sinut.
✓ Seuraa sinua kiinnostavia työnantajia ja aloja myös somessa.
o Monet yritykset ilmoittavat avoimista työpaikoistaan myös sosiaalisessa
mediassa esim. Facebookissa tai Instagramissa ja sitä kautta saat nopeasti
tiedon, kun sinua kiinnostava paikka tulee hakuun.
o Seuraamalla yrityksen, brändin tai työnantajan sosiaalista mediaa, pysyt myös
kuulolla, mitä yrityksessä tapahtuu, seuraat yrityksen arkea ja sinulla on jo
hyvää tietoa esim. työhaastattelua varten.
✓ Liity erilaisiin verkostoitumis- ja työnhakuvinkkejä jakaviin ryhmiin tai oman alan
tietoa välittäviin ryhmiin somekanavissa.
o Näistä voi saada apua ja vinkkejä omaan työnhakuun ja verkoistoitua samassa
tilanteessa olevien ihmisten kanssa
o LinkedIn on työelämän oma some-kanava.
✓ Sosiaalinen media antaa valtavat mahdollisuudet oman osaamisen esittelyyn.
• Kirjoita blogia, näytä osaamisesi kuvien kautta, kuvaa videoita. Potentiaalisia
kanavia on paljon erilaisia.
Näin löydät oman alasi työpaikkoja Facebookista – Duunitori
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Kevytyrittäjyys ja yrittäjyys
✓ Kevytyrittäjä on yrittäjä, jolla ei ehkä ole omaa yritystä/ y-tunnusta.
✓ Kevytyrittäjä etsii itse toimeksiantajansa, tekee sovitut työt ja maksaa laskut,
mutta omasta työstä laskuttaminen ja kirjanpito on annettu hoidettavaksi siihen
erikoistuneelle laskutuspalvelulle, joita on nykyisin useita. Kevyytyrittäjä maksaa
käyttämälleen palvelulle sopimuksen mukaisesti.

✓ Esimerkiksi Tiitus, joka on Suomen Diakoniaopiston käytössä, tarjoaa
Tiitus kevytyrittäjä palvelua. Muita laskutuspalveluita: Ukko.fi, Op-kevytyrittäjä,
Eezy
✓ Jos saat työttömyysetuutta ennen kevytyrittäjänä aloittamista, selvitä omalta
virkailijalta säilyykö työttömyysetuus. He päättävät onko yrittäjyys päätoimista
vai sivutoimista. Sivutoimisuus ei määräydy tulojen mukaan vaan sen mukaan
kuinka paljon aikaa käytät siihen (jos on paljon yrittäjän työtä, silloin et voi hakea
töitä ja se voi vaikuttaa etuuksien poistamiseen sinulta)
✓ Starttiraha = yrittäjän oman toimeentulon turvaaminen esim. 1 v. ajaksi

Kysy neuvoja oman kunnan yritysneuvonnasta:
Helsinki NewCo Helsinki - Yritysneuvonta- ja startup-palvelut
Lahti Etusivu - LADEC

Oulu Palvelut – Oulun seudun Uusyrityskeskus ry
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3. MISTÄ TUKEA
TYÖPAIKAN LÖYTÄMISEEN JA TYÖELÄMÄÄN?
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Mistä saan tukea jos työtä ei löydy?
✓ Työnhaku- ja koulutusneuvontaa tarjolla mm. paikan päällä
o Neuvontaa alle 30-vuotiaille Ohjaamo
o Te-toimistot
o Kuntien työllisyyspalvelut (=kuntakokeilu)

Ole aktiivisesti yhteydessä omaan virkailijaan / valmentajaan ja kysy:
✓ Uravalmennus / yksilöllinen ohjaus työelämään /työhönvalmennus

Osa työnhakijoista saa palvelua tetoimistossa ja osa oman
kunnan työllisyyspalveluissa. Jos
olet työllisyyden kuntakokeilun
asiakas, sinut ohjataan oman
kunnan palveluihin. Näet sen esim.
"oma asiointi"-sivulta.

o HUOM! Jos olet saanut opiskelussa ja erityisesti työpaikalla toimimisessa
enemmän tukea, kerro siitä omalle virkailijalle. Voit saada tukea juuri sinulle
sopivan työpaikan löytämiseen

✓ Palkkatuki: työnantaja voi saada rahallista tukea palkkauskustannuksiin. Kysy,
onko sinulla oikeutta siihen. Lisätietoa tästä
✓ Selvitä oman kaupungin tuet työnantajille ja kerro työnantajalle
mahdollisuuksista
✓ Työnhaun webinaareja ja muita rekrytointitapahtumia on koko ajan tarjolla
o Te-toimiston webinaarit
o Kaupungin työllisyyspalveluiden tapahtumat omilta nettisivuilta esim.
Helsingin työllisyyspalveluiden tarjonta
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Jos tulee kysymyksiä työsuhdeasioista tai ongelmia omalla
työpaikalla
Jos on epäselvyyttä työsuhdeasioissa esim palkkaan, työvuoroihin, työn sisältöön liittyen
tai koet huonoa kohtelua, vaaratilanteita, kiusaamista, työympäristöön liittyviä ongelmia,
kuormitusta:
✓ Työpaikalla: oma esihenkilö, henkilöstöosasto, luottamushenkilö, työsuojeluvaltuutettu
✓ Työterveyshuolto
✓ Oma ammattiliitto
✓ SAK –työsuhdeneuvonta (maahanmuuttajat ja nuoret)
✓ Työsuojelu –neuvontapalvelut
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Onnea työelämään!
✓ ENNEN VALMISTUMISTA:
o sinua palvelee työnhakuasioissa SDO:n Urapalvelut Duunittamo – ole rohkeasti yhteydessä oman kampuksen
Tsemppiin tai opinto-ohjaajasi sdo.fi/duunittamo
o Löydät nämä diat ja tallenteen oma.sdo.fi –sivulta (Opintojen kulku >Valmistuminen > Työnhaku)
VALMISTUMISEN JÄLKEEN löydät mm. nämä diat : sdo.fi/valmistuneelle (sivusto auki alkuvuodesta 2022)
✓ Jos haluat kysyä jatko-opinnoista, voit olla yhteydessä myös valmistumisen jälkeen SDO:n opinto-ohjaajiin:
opo@sdo.fi

✓ Valmistumisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin palautekyselyyn (valtakunnallinen opiskelijapalaute valmistuneille).
Vastaathan palautteeseen, sillä palautteesi on arvokasta. Palautteesi pohjalta tiedämme, missä onnistuimme ja mitä
tulisi opetuksen toteuttamisessa kehittää
✓ Liity alumniksi - Alumni on Suomen Diakoniaopistossa opiskellut henkilö. Saat esim. kutsuja hauskoihin tapahtumiin,
joissa voit tavata vanhoja tuttuja. Saat ajankohtaista tietoa alasi täydennyskoulutuksesta ja vinkkejä työpaikoista.
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