
ELIAS
GOULD 
uskoo musiikin
parantavaan voimaan 
s. 16  

LUMI 
MAUNUVAARA 
ideoi kosmetiikkasarjan  
lukiossa
s. 13  

#pääsykoevinkit  #puhurahasta  #kesäduuni 

OMA PAIKKA 
LÖYTYY KYLLÄ 
Iiris ja Siina odottavat tulevaisuutta innolla

s. 6

TOIMIALAT JA OPISKELU- 

PAIKAT ESITTÄYTYVÄT

 s. 24

#pääsykoevinkit  #puhurahasta  #kesäduuni 

ELIAS
GOULD 
uskoo musiikin
parantavaan voimaan 
s. 16  

LUMI 
MAUNUVAARA 
ideoi kosmetiikkasarjan  
lukiossa
s. 13  

OMA PAIKKA 
LÖYTYY KYLLÄ 
Iiris ja Siina odottavat tulevaisuutta innolla

s. 6  



2 3

       

    seamk.fi/haku

Kevään yhteishaun
1. hakuaika 9.1.-23.1.2019

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION,   
    International Business                 

     BACHELOR OF HEALTH CARE, Nursing

Kevään yhteishaun
2. hakuaika 20.3.-3.4.2019

PÄIVÄTOTEUTUS
     AGROLOGI (AMK)

     BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION,
     International Business
     BACHELOR OF HEALTH CARE, Nursing
     FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

     INSINÖÖRI (AMK)
        - Automaatiotekniikka
        - Bio- ja elintarviketekniikka
        - Konetekniikka
        - Rakennustekniikka
     KULTTUURITUOTTAJA (AMK)

     RAKENNUSMESTARI (AMK), Rakennustekniikka
     RESTONOMI (AMK), Ravitsemispalvelut
     SAIRAANHOITAJA (AMK)

     SOSIONOMI (AMK)

     TRADENOMI (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
     TRADENOMI (AMK), Liiketalous

MONIMUOTOTOTEUTUS
     GERONOMI (AMK)

     INSINÖÖRI (AMK)
        - Automaatiotekniikka
        - Konetekniikka
     TRADENOMI (AMK), Liiketalous

HAE
SeAMKiin



2 3

MUSIIKKI AUTTAA 
OPPIMAAN

Elias Gould ja Anniina Timonen  
kertovat suhteestaan musiikkiin 

16

LUKIO VALMENTAA  
TYÖELÄMÄÄN

Myös riskinottokykyä tarvitaan

6

ESTEETIKKO JA  
DIPLOMI-INSINÖÖRI

Lumi Maunuvaara on saanut selitellä 
valintojaan

13

KIERTOTIE
KORKEAKOULUUN

Anna Sohlström  
valitsi avoimen väylän

10

MINNE
OPISKELEMAAN??

Tutustu korkeakouluihin! 

43-58
TOIMIALAT?

Esittelyssä kiinnosta- 
vimmat toimialat 

24-40

PARHAAT VINKIT 
KESÄTYÖHAKUUN

#PUHURAHASTA

Onnistu joka vaiheessa! 

Tunne oma taloutesi

22

59

Lisää asiaa opiskelupaikoista, toimialoista
ja työelämästä osoitteessa  kunkoululoppuu.fi .

SISÄLLYS

Tule opiskelemaan 

MATEMATIIKKAA  JA 
TILASTOTIEDETTÄ 

Jyväskylän yliopistoon.

JYU. JUST DO  
THE MATH

 www.jyu.fi/maths/hakijalle

MUISTA HAKEA.  
YHTEISHAKU / 20.3.–3.4.2019



4 5

Lukion loppumetreillä ajatus opiskelu
paikan valinnasta ahdisti. Pelkäsin valit
sevani väärin. Pelkäsin epäonnistuvani 
pääsykokeissa ja pelkäsin myös pääseväni 
sisään – mitä jos ala ei tuntuisikaan omal
ta? Lopulta en hakenut yhtään mihinkään. 
Luovutin, ennen kuin edes yritin. 

Kavereiden suunnatessa opintojen 
pariin, paiskin täysiä päiviä ravintolas
sa. Myöhemmin tein töitä muun muassa 
henkilökohtaisena avustajana ja lasten
hoitajana. Opiskelin teatteriilmaisua ja 
ohjausta sekä mediaalaa. Turhauduin 
ammatillisesti ja kouluttauduin eräop
paaksi, ainoastaan päätyäkseni töihin ra
dioon. Radiossa löysin itsestäni toimitta
jan ja lähdin lopulta määrätietoisesti vie
mään uraani uuteen suuntaan. 

Hassua kyllä, vuosia lukion päättymi
sen jälkeen olen juuri sillä alalla, jolle en 
uskaltanut aikanaan hakeutua. Oppia ikä 
kaikki, mutta välillä haikailen nuorena 
puuttuneen rohkeuden ja itsevarmuuden 
perään. 

Tämä Kun koulu loppuu -opas esittelee 
ala ja opiskeluvaihtoehtojen lisäksi nuo
ria, jotka ihailtavalla päättäväisyydellä to
teuttavat itseään. Ekokosmetiikkasarjan 
taidelukiossa ideoinut 20vuotias teekkari 
Lumi ja koodauskoulua pyörittävä 18vuo
tias Niklas ovat inspiroivia esimerkkejä 
siitä, mitä voi saada aikaan, kun lähtee te
kemään sitä, mikä omalta tuntuu eikä lii
kaa mieti epäonnistumista. 

Toivon myös sinun löytävän oman suun
tasi. Jos et ole aivan varma siitä, mikä iso
na haluaisit olla, kokeile jotain mikä tun
tuu edes vähän kiinnostavalta. Kyllä se 
oma paikka sieltä maailmasta löytyy. 

Ennemmin tai myöhemmin.

USKALLA 
KOKEILLA

"Välillä haikailen nuorena puuttuneen 
rohkeuden ja itsevarmuuden perään. "

Julkaisija: TAT-Palvelu Oy   Päätoimittaja ja tuottaja:  

Elli Collan / elli-lilli.collan@sanoma.com  Toimittajat: Siiri 

Huttunen, Minttu Hytönen, Niko Jekkonen, Jenna Parmala, Viivi 

Parviainen, Varpu Somersalo, Väinö Vasara  Valokuvaajat: Sami 

Heiskanen, Niklas Isberg, Niko Jekkonen, Salla Klemettilä, Marko 

Koivuporras, Samuli Skantsi, Ari Ojanperä, Jenna Parmala, Vesa 

Ranta, Väinö Vasara, Anssi Tuononen  Ulkoasu: Salla  Vasenius ja 

Ville Salonen  Kansikuva: Samuli Skantsi  Kustantaja: Oikotie / 

Joonas Pihlajamaa / joonas.pihlajamaa@sanoma.com  Painos: 

15 000 kpl  Painopaikka: PunaMusta Oy  ISSN: 2489-6756    
4041-0619
Painotuote

Teksti: Elli Collan
Kuva: Jani Karlsson

PÄÄKIRJOITUS
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TULE  
TEEKKARIKSI!

Diplomi-insinöörin koulutus avaa sinulle lukemattomia mahdollisuuksia. 
Työ tekniikan alalla on monipuolista ja innostavaa työtä ihmisten, 
ympäristön, tekniikan ja palveluiden parissa. DI:n koulutus valmistaa 
tulevaisuuden työtehtäviin. Millaisen haasteen sinä haluat ottaa vastaan? 
Lue lisää: www.tek.fi/tuleteekkariksi

Tutkinto sisältää
  • asiakaspalvelua
	 	 •	markkinointia	ja	myyntiä
  • taloushallintoa
	 	 •	yrittäjyyttä
	 	 •	työelämäjakson	Suomessa	tai	ulkomailla.
 
Työelämälähtöinen opiskelu tarjoaa upeita ammatillisia urapolkuja sekä 
loistavia jatko-opintomahdollisuuksia. Voit jatkaa opintojasi 
esim. ammattikorkeakoulussa tai kauppakorkeakoulussa. 
Toisen asteen ammatillinen tutkinto ei vie opiskelupaikkaasi korkea-asteelta.

Hae liiketoiminnan moniosaajaksi toisen asteen yhteishaussa 19.2.-12.3.2018	
tai jatkuvan haun kautta. Haku on käynnissä myös kesällä.
Täytä hakemus Opintopolun kautta tai osoitteessa 
mercuria.fi/hae meille/jatkuva haku

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on yksityinen liiketalouden alan 
  kouluttaja Vantaalla. Tarjoamme liiketoiminnan perustutkintoon 

johtavaa koulutusta sekä alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 
Oppilaitoksessamme opiskelee n. 800 nuorta ja aikuista. mercuria.fi

YLIOPPILAS,	VALMISTU	AMMATTIIN	
JOPA	VUODESSA!
Suorita	Liiketoiminnan	perustutkinto,	merkonomi
Sinulle	sopivalla	tavalla.

Opiskelet Liiketoiminnan perustutkinnon omien uratoiveidesi ja oman 
opintopolkusi mukaan, jolloin voit itse vaikuttaa tutkintosi sisältöön ja 
halutessasi opiskella myös työn ohella. Tutkinto on maksuton.
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”Kun tekee tarpeeksi 
töitä haaveidensa 
eteen, ne varmasti 
toteutuvat.”

TULEVAISUUDEN VALINNAT

Jännittävä tulevaisuus 

– TULE JO!

TULEVAISUUDEN VALINNAT

Kun koulu loppuu -tutkimuksessa kartoitetaan yläkoululaisten ja lukiolaisten 
näkemyksiä työelämästä ja tulevaisuudesta. Tutkimuksen on toteuttanut  
Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimeksiannosta T-Media.
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Abivuosi on innostava, hauska ja 
haastava. Se on täynnä haaveita, 
odotuksia ja epävarmuutta tule-
vasta. Neljä abia kertovat, mitä he 
odottavat elämältä lukion jälkeen.

7

Teksti: Minttu Hytönen
Kuvat: Samuli Skantsi

Jännittävä tulevaisuus 

– TULE JO!

Yo-kirjoitukset, jatko-opinnot, välivuosi, työ
elämä, itsenäistyminen. Abivuonna voi tuntua siltä, 
että kaikki muuttuu. Oman elämän aloittaminen tun
tuu hyvältä, mutta siihen liittyvät päätökset ja tule
vaisuus jännittävät. Uusia asioita on niin paljon, että 
joskus on hyvä edetä rauhassa yksi kerrallaan.

 Näin tekee Oulunkylän yhteiskoulun lukiossa 
opiskeleva Oscar Martinez. Hän toivoo ensisijaisesti 
onnistuvansa ylioppilaskirjoituksissa hyvin. Lukion 
jälkeisestä elämästä hänellä on ajatuksia, muttei vie
lä mitään lukkoon lyötyä.

 ”Haluan suorittaa asepalveluksen ennen jatko
opintoja. Näin saan myös lisäaikaa miettiä, mitä ha
luaisin lähteä opiskelemaan. Teen päätökseni sitten 
aikanaan”, Oscar kertoo.

 Muun muassa psykologian opinnot kiinnostavat 
Oscaria. Hän on saanut tulevaisuutensa pohtimiseen 
tukea ystäviltään ja vanhemmiltaan. He ovat kan
nustaneet Oscaria luottamaan omiin ajatuksiinsa sii
tä, mikä oma ala voisi olla. Tärkeintä hänelle olisi löy
tää työ, johon haluaa joka päivä mennä.

 ”Haluaisin tehdä työkseni jotain, mistä todella vä
litän. Haluan työn olevan tärkeää ja mieluisaa”, Oscar 
pohtii.

TULEVAISUUDEN VALINNAT

Ainoastaan 41% prosenttia on 
sitä mieltä, että taloustaitoja 
opetetaan riittävästi. Eväitä ei 
saada myöskään epävarmuuden 
sietämiseen.

Sosiaalisia taitoja opetetaan 
kouluissa hyvin, näistä 
kärjessä yhteistyökyky- ja 
vuorovaikutustaidot.
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Oma paikka löytyy kyllä

Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa opiskelevat ys
tävykset Siina Klar ja Iiris Taskila haaveilevat Os
carin tavoin työstä, jossa viihtyy ja pääsee toteut
tamaan itseään. He molemmat toivovat haasta
vaa ja kiinnostavaa työtä, jota tehdään mieluusti 
ihmisten parissa. Perhe, ystävät ja opettajat ovat 
kannustaneet uskomaan, että oma paikka työelä
mästä löytyy kyllä, vaikkei vielä tässä vaiheessa 
tietäisikään, mitä haluaa tehdä.

 ”Vaikken heti pääsisi sisään unelmieni kou
luun tai keksisi sitä minulle oikeaa polkua, uskon 
kyllä, että ajan kanssa löydän oman juttuni”, Sii
na kuvailee.

 Siinaa kiinnostaa esimerkiksi kulttuurien ja 
kielten opiskelu yliopistossa, mutta suunnitelmat 
ovat yhä avoinna. Valintojen tekeminen tuntuu 
haastavalta, sillä niin moni ala ja opiskelupaikka 
vaikuttaa mielenkiintoiselta.

 ”Haluaisin kuitenkin yliopistoon. Harkitsen 
hakevani Suomen lisäksi ulkomaille opiskele
maan, esimerkiksi Skotlantiin”, hän miettii.

 Iiris puolestaan aikoo lukion jälkeen viettää 
välivuoden ja valmistautua pääsykokeisiin huo
lella. Ihmisen biologia ja lääkärin ammatti ovat 
kiinnostaneet häntä yläasteelta asti. Siinan ta
voin hänkin on harkinnut opiskelemista myös ul

“Uskon kyllä, 
että ajan 
kanssa löydän 
oman juttuni.”

komailla.
 "Aion hakea joko Ruotsiin tai Suomeen opis

kelemaan lääketiedettä. Tahdon, että työlläni on 
positiivinen vaikutus muihin ihmisiin. Lääkärinä 
pääsisin auttamaan toisia", hän kertoo.

 

Lisää työelämätaitoja lukioon
Iiriksen ja Siinan mielestä lukio valmistaa opis
kelijoita tulevaan työelämään tietyiltä osin hyvin. 
He ovat oppineet omaaloitteisuutta, kielitaitoa, 
vastuullisuutta, toisten kunnioittamista ja eri
laisten ihmisten kanssa toimeen tulemista. Ope
tusta voisi kuitenkin heidän mielestään yhä mo
nipuolistaa.

 Myös Lahden Tiirismaan lukiossa opiskele
va Olli Hurme toivoisi lukioon lisää itsenäistymi
seen liittyvien taitojen opetusta. Esimerkiksi yh
teiskunnan toimintaan, tiedonhakuun, mukautu
miskykyyn ja taloustaitoihin liittyviä asioita ei 
muidenkaan abien mielestä käsitellä tarpeeksi. 
Enemmän kaivataan myös riskinottokykyä, epä
varmuuden sietämistä ja luovaa ajattelua kehittä
vää opetusta.

 ”Lukion opintoohjaus voisi mielestäni keskit
tyä enemmän yksilön omiin vahvuuksiin ja itsen
sä toteuttamiseen kuin tutkintojen ja koulujen 
esittelyyn. Sitä kautta ne omat intohimot ja kiin

TULEVAISUUDEN VALINNAT TULEVAISUUDEN VALINNAT
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“Haluaisin 
ammatin, 
jossa voin 

auttaa muita 
ja työskennellä 

ihmisten 
kanssa."

nostuksen kohteet löytyvät”, Olli pohtii.
 Olli aikoo työllistää itsensä tanssin saralla 

lukion jälkeen. Hän opiskelee parhaillaan bre
akdancea Ruotsissa Åsa folkhögskolassa, ja vii
meistelee samanaikaisesti ylioppilastutkinto
aan Suomessa. Ammatti breakdancen parissa 
kiinnostaa, koska se yhdistäisi kulttuurin tut
kimusta ja taiteellista ilmaisua.

 ”Haluaisin opettaa tanssia, tuomaroida batt
leja ja kilpailla itse. Tanssin parissa työskente
ly ei edes tuntuisi työltä”, Olli kuvailee intohi
moaan.

Usko itseesi
Jokainen abeista luottaa saavuttavansa tule
vaisuuteen liittyvät unelmansa  tekemällä nii
den eteen kovasti töitä. Ei haittaa, vaikka siinä 
menisi aikaa. Lukion viimeinen vuosi tuntuu 
hyvältä ja tulevaisuutta odotetaan jo kovasti.

 ”Kun tekee tarpeeksi töitä haaveidensa 
eteen, kyllä ne varmasti toteutuvat. Yritän aina 
tehdä parhaani.” Oscar kertoo.

 Muut ovat samaa mieltä. Kun löytää jotain 
itselleen tärkeää, jaksaa sen saavuttamiseksi 
tehdä töitä. Täytyy myös muistaa uskoa itseen
sä, vaikka kirjoitukset, itsenäistyminen ja oma 
elämä jännittävät.

 ”Välillä itseensä uskominen on haastavaa. 
Mutta tiedän mihin pystyn, ja missä onnistun 
hyvin. Sitä kautta on helpompaa tunnistaa ne 
omat vahvuudet ja saada itsevarmuutta”, Siina 
kannustaa.

Suurin osa eli 87% 
lukiolaisista uskoo, 
että he löytävät oman 
paikkansa työelämässä. 
Työn merkitys nostetaan 
korkealle ja 79% odottaa 
työelämää innolla

TULEVAISUUDEN VALINNAT
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Väyläopintojen kautta korkea-   
k oulupaikan saavien määrän ar-
vellaan kasvavan tulevaisuudessa. 
Hankenissa opiskeleva Anna on 
yksi heistä. Hän on valintaansa 
tyytyväinen.  

KIERTOTIE
KORKEAKOULUUN

Joka vuosi kymmenet tuhannet hakijat jäävät ilman 
korkeakoulupaikkaa. Syksyllä 2018 alkaviin korkea
kouluopintoihin haki Opetushallituksen tilaston mu
kaan yhteensä 152 897 opiskelijaa, joista opiskelu
paikka irtosi noin kolmasosalle. Selvästi suurin osa 
opiskelijoista valitaan korkeakouluihin valintako
keen perusteella, vaikka niiden ohella pisteisiin saat
tavat  vaikuttaa esimerkiksi haastattelu, ennakko
tehtävät tai ylioppilaskirjoituksista saadut arvosa
nat.

Opiskelemaan on kuitenkin mahdollista pääs
tä  myös muita reittejä, kuten avointa väylää pitkin. 
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat kaikil
le avoimia kursseja, joiden käymiseen ei vaadita tut
kintooikeutta. Avoimen korkeakoulun kävijät voivat 
yhä useammin suorittaa samoja kursseja kuin tut
kintoopiskelijatkin. Luennot, professorit ja ryhmäty
öt ovat kaikille yhteisiä.  Usein ainoa ero onkin se, et
tä  avoimen yliopiston tai korkeakoulun kurssit ovat 
maksullisia.

KORKEAKOULUOPINNOT

Teksti: Varpu Somersalo 
Kuvat: Salla Vasenius, Anna Sohlströmin kotialbumi
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KORKEAKOULUOPINNOT

Pääsykokeet.
Suurin osa nykyisistä opiskeli-
joista on saanut korkeakoulu-
paikkansa pärjäämällä pääsyko-
keessa riittävän hyvin.

Ylioppilastodistus tai lukion 
päättötodistus. 
Esimerkiksi joitain luonnontie-
teellisiä aineita pääsee opiske-
lemaan matematiikan, fysiikan 
ja kemian ylioppilaskirjoituksista 
saaduilla menestyksekkäillä ar-
vosanoilla.

Avoin väylä. 
Avoimen väylän kautta otet-
tujen opiskelijoiden määrän 
uskotaan kasvavan tulevai-
suudessa.

Yksityiset korkeakoulut. 

Toistaiseksi Suomessa maksul-
lista koulutusta yksityisissä kor-
keakouluissa tarjotaan ainoas-
taan liiketalouden alalla.

Lukiodiplomit ja -kilpailut. 

Taito- ja taideaineita on toden-
näköisesti tulevaisuudessa yhä 
tavanomaisempaa päästä opis-
kelemaan lukiossa suoritettavien 
opintokokonaisuuksien tai port-
folioiden avulla.

Ulkomaille. 

Jos pääsykokeissa ei lykästä, 
yksi vaihtoehto on hakea ulko-
maille opiskelemaan. Ulkomai-
set korkeakoulut ovat yleensä 
maksullisia, mutta esimerkiksi 
Pohjoismaissa ja Itävallassa yli-
opisto-opiskelu on EU-kansalai-
sille maksutonta. Suomen kan-
salainen saa Kelan opintotukea 
myös ulkomailla suoritettaviin 
opintoihin.

O P I S K E L E M A A N
ON MONTA REITTIÄ
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Väyläopinnot yleistyvät 
tulevaisuudessa 

Avoin väylä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi 
silloin, kun pääsykokeissa ei syystä tai toi
sesta menesty riittävän hyvin. Opiskelupai
kan voi saada tietyllä määrällä suoritettuja 
opintopisteitä – esimerkiksi 60 opintopisteel
lä, joka vastaa yhden lukuvuoden tavoite
määrää – mutta toisinaan myös arvosanoilla 
on merkitystä. Omaehtoisesti avoimia opin
toja suorittaneet ovatkin yleensä erittäin 
motivoituneita ja menestyvät opinnoissaan 
keskimääräistä paremmin. 

Korkeakoulujen tiedekunnissa ja koulutus
aloilla päätetään vuosittain, kuinka paljon 
niihin otetaan opiskelijoita avoimen väylän 
kautta ja millaisin perustein avoimia opin
toja suorittaneille myönnetään tutkintooi
keus. Avoimen yliopiston kautta korkeakou
luun päässeiden opiskelijoiden osuuden ar
vellaan kasvavan tulevaisuudessa.

Opiskella voi usein myös etänä. Tällä het
kellä Helsingin yliopistossa voi päästä opis
kelemaan tietojenkäsittelyä suorittamalla 
riittävän menestyksekkäästi tietyn määrän 
kaikille avoimia tietojenkäsittelyn MOOC
verkkokursseja. Vastaanotetun opiskelupai
kan myötä voi käydä myös Helsingin yliopis
ton muiden tiedekuntien tarjoamia kursseja 
vaikkapa sivuaineena. Netissä suoritettavia 

“Olen tyytyväinen, että tartuin tähän 
mahdollisuuteen.”

KORKEAKOULUOPINNOT

vuoden viettämiseksi. Anna päätyi avoimeen 
yliopistoon vanhempiensa kannustuksesta, 
jotka myös rahoittivat opinnot. Anna muis
tuttaa, ettei pääsykoemenestyksen puute ole 
läheskään kaikkien syy opiskella avoimessa 
yliopistossa.
– Avoin yliopisto sopii myös niille, jotka ovat 
vielä epävarmoja alastaan. Muutaman perus
kurssin käymällä saa hyvän käsityksen siitä, 
millaista tietyn alan opiskelu on. 
Hankeniin pääsee avointa väylää pitkin opis
kelemalla joko 60 opintopistettä tai suorit
tamalla 24 opintopistettä, joista on saatava 
riittävän hyvät arvosanat. Anna valitsi jäl
kimmäisen. Tämän väylän kautta alle puolet 
kursseille osallistuvista saa lopulta tutkinto

avoimen väylän opintoja ja niiden kautta 
myönnettäviä tutkintoon oikeuttavia opis
kelupaikkoja laajennetaan tulevaisuudessa 
mahdollisesti myös muihin tiedekuntiin ja 
korkeakouluihin. Opintojen digitalisoitumi
sessa on omat haasteensa, mutta maksutto
muus ja riippumattomuus opiskelijan maan
tieteellisestä sijainnista antavat tasaarvoi
sen mahdollisuuden opiskeluun erilaisissa 
elämäntilanteissa.

Ei stressiä pääsykokeista 

Helsingin Hankenissa johtamista pääainee
naan opiskeleva Anna Sohlström, 21, on yk
si lukuisista opiskelijoista, jotka ovat pääty
neet tutkintoopiskelijoiksi avointa väylää 
pitkin. Kun kielteinen päätös korkeakoulu
valinnasta tipahti postiluukusta, oli pohdit
tava vaihtoehtoja edessä häämöttävän väli

oikeuden. Hankenissa suurin osa peruskurs
seista järjestetään erikseen avoimia opintoja 
suorittaville ja tutkintoa opiskeleville, mutta 
esimerkiksi verkkokurssit voivat olla kaikille 
yhteisiä.
– Olen tyytyväinen, että tartuin tähän mah
dollisuuteen. Pääsykoe on tilaisuutena todel
la stressaava, mutta näin saatoin rauhassa 
keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.
Korkeakouluun pyrkiville nuorille Anna an
taa yksinkertaisen neuvon: ei kannata stres
sata. Vaikka arvosanoissa olisi parantamisen 
varaa, oman alan valitseminen tuntuisi vai
kealta tai pääsykokeissa tulisi käytyä kerran 
jos toisenkin, ennen pitkää kaikki löytävät 
kyllä oman paikkansa.
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Havu Cosmeticsin perustaja Lumi Maunuvaara sai idean omasta 
ekokosmetiikkasarjasta jo lukiossa. Musikaalisesta taidelukiolaises-
ta tuli monen yllätykseksi teekkari, joka kehottaa etsimään omaa 
suuntaa rohkeasti.

NOLLA PROSSAA 
PERUUTTELUA

Nuoren naisen käsivarteen on tatuoitu hauki, 
jonka vieressä lukee simma lugnt, ota iisisti.

”Tätä tuijottelen aina, jos meinaa olla sellainen 
olo, että on vähän liikaa lautasella”, nauraa Lumi 
Maunuvaara, 20.

Onneksi hauki ei kulu katsomalla. Hiljattain 
lanseerattujen huulipunien ensimmäinen erä 
myytiin hetkessä loppuun ja yritys hakee parhail
laan rahoitusta seuraavaa varten.

”Tuoteperhettä laajennetaan ja kehitämme ja
keluverkkoa. Kansainvälistyminen on ajan myötä 
luonnollinen seuraava askel”, avaa Lumi yrityk
sen tulevia vaiheita.

Omissa suunnitelmissa on saada kemianteknii
kan kandidaatin paperit helmikuussa 2019. Muu
tama vuosi sitten valmistuminen tuntui kaukai
selta ajatukselta.  

”Oli kulttuurishokki tulla tänne taidelukiosta. 
Ensimmäiset viikot Otaniemessä olin ihan kuis
tilla ja mietin, mihin oikein tuli lähdettyä”, Lumi 
kertoo.

Viime hetken valinta
Taide on ollut lappilaislähtöisen Lumin sydäntä 
lähellä aina. Hän tunnustaa olevansa esteetikko, 
jolle tyyli ja pukeutuminen merkitsevät paljon. 
Lumi nauttii myös sisustamisesta ja askartelee 
paljon.

”Minulla on askartelulaatikko, jossa on liimoja, 
tusseja, hileitä ja vaikka mitä. Yliopiston alussa 
tein tölkkien avausrenkaista tauluja. Yhdessä oli 
kasvisolukko ja toisessa mitokondrio.”

Biologia ja kemia viehättivät Lumia jo lapsena, 
mutta tekniikan ala ei ollut vielä lukiossa selvä 

valinta. Sibeliuslukion kasvatti pohti muun mu
assa muusikon uraa.

”Sitten sain ajatuksen tästä kosmetiikkasarjas
ta.”

Lumi kertoo miettineensä paljon kosmetiik
kaalan pinnallisuutta ja ympäristöasioita. Idea 
omasta sarjasta syntyi meikkiostoksilla. 

”Lempihuulipunani oli kaupasta loppu ja mie
lessä kävi, voisinko itse tehdä sellaista kuin halu
aisin.”

Ajatus jäi kytemään. Kirjoitukset olivat men
neet hyvin, mutta Lumi mietti silti pitävänsä vä
livuoden. Yhteishaun viimeisenä iltana loksahti: 
kemiantekniikan insinöörinä hän voisi hankkia 
tarvittavan osaamisen oman kosmetiikkasarjan 
tuottamiseen.

”On sitä saanut selitellä tutuille. Kun ne ajatte
levat insinööriä, ne ajattelevat sellutehdasta. Täs
sä on kuitenkin mahdollisuuksia moneen muu
hunkin juttuun.”

13
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Teksti: Elli Collan
Kuvat: : Samuli Skantsi, Havu Cosmetics
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”Ensimmäiset viikot Otaniemessä olin ihan 
kuistilla ja mietin, mihin oikein tuli lähdettyä.”

Omannäköistä opiskelua

Sivuainekokonaisuuden saa yliopistossa vali
ta vapaasti. Lumi täydentää teknisiä opintojaan 
muotoilulla.

”Olen käynyt myös luovan kirjoittamisen kurs
sin, sarjakuvakurssin ja erilaisia designkursseja. 
Myös Esa Saarisen vetämä filosofian kurssikoko
naisuus oli tosi mielenkiintoinen.”

Hän harmittelee, ettei moni vielä lukiossa ym
märrä, miten paljon mahdollisuuksia yliopisto 
tarjoaa.

”Olisi hyvä tietää, että opintokokonaisuudesta 
voi tehdä todella omannäköisen.”

Ajatuksia oman suunnan löytämistä Lumi pyö
rittelee pitkään. 

“Aina omat vahvuudet eivät löydy helpolta. 
Mutta sen voi kääntää edukseen niin, että jos ei 
tiedä mitä haluaa, voi kokeilla vaikka mitä kiin
nostavaa.”

Tärkeintä Lumin mielestä on aina yrittää täy
sillä.

“Nolla prossaa peruuttelua. Pitää keskittyä sii
hen, mitä tekee eikä löysäillä.”

Rohkeasti syvään päätyyn
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijana Lumi 
osallistui muotoilun kesäkurssille, jolla toteutet
tiin omia projekteja.

”Minun oli Havu Cosmetics. Tein brändin, visu
aalisen ilmeen ja lopulta myös huulipunan val
miiksi sillä kurssilla.”

Lumi lähti esittelemään tuotetta Habitaremes
suille. Kauniiseen puuhylsyyn pakattu ekohuuli
puna sai aikaan hyvän pöhinän. Messujen jälkeen 
Lumin lukiokaveri Tatu Fontell ehdotti yrityksen 
perustamista.  Kummallakaan ei ollut kokemusta 
yrittäjyydestä. 

”Kylmään veteen ja syvään päätyyn mentiin”, 
Lumi toteaa. 

Apuna on ollut verkosto tuttuja tekijöitä lukio
ajoilta. Tatun lisäksi lukiosta tuttu on myös valo

kuvista ja sisällöistä vastaava Kaisa.
”Anton teki logon ja Axel kotisivut”, Lumi luet

telee.
Ainoastaan pakkausten valmistuksessa tarvit

tavaa osaamista piti hakea kauempaa, mutta ka
vereiden kautta löytyi lopulta myös puuseppä 
Amanda.

”Yliopistossa puhutaan kovasti verkostoitumi
sesta ja järjestetään siihen tilaisuuksia. Ne ovat 
varmasti hyviä ja tarpeellisia tapahtumia. Itse us
kon tällaiseen luonnolliseen verkostoitumiseen.”

Habitaremessujen jälkeen tuli myös toisenlai
nen yhteydenotto. Brittiläinen lifestylelehti Wal
lpaper* lähestyi Lumia ja oli kiinnostunut tuot
teista.

“Olen itse ollut pahin epäilijäni. Wallpaperin 
yhteydenotto tuntui vahvistukselta sille, että kyl
lä tämä suunta on oikea.”

Teekkarin varaventtiili
Otaniemessä Lumi kertoo viihtyvänsä loistavasti. 
Alkujärkytyksen jälkeen oma paikka on löytynyt.

“Täällä on mukava opiskella. Ympäristö on mo
nipuolinen, tilat mahtavat ja ihmiset todella mie
lenkiintoisia.”

Tiedepainotteisen opiskelun ohessa taide tarjo
aa tarpeellisen varaventtiilin.

”Soitan pianoa ja kirjoitan runoja. Sellaisia, 
missä päästelen kaiken ulos. Opintoihin liittyvät 
yksikköoperaattorit ei ole ihan samanlainen out
let”, Lumi virnistää.

Havu Cosmeticsin tulevaisuus vaikuttaa lupaa
valta.

”Haaveilen kivijalkamyymälöistä Suomeen. 
Tässä saattaa kuitenkin käydä niin, että kansain
välistyminen tulee ennen sitä.”

Vastapainoa yrityksen pyörittämiseen ja opis
keluun tuovat poikaystävä, perhe ja ystävät.

”Hengaan paljon kavereiden kanssa, pelataan 
lautapelejä ja korttia. Kotona Rovaniemellä käy
dessä rentoutuu aina varmasti. Siellä voi tosiaan 
olla ihan vaan, että simma lugnt ja mikäs siinä.”
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"Olen itse ollut 
pahin epäilijäni. 
Yhteydenotto tuntui 
vahvistukselta sille, 
että kyllä tämä suunta 
on oikea.”

IKÄ 20

KOTOISIN Rovaniemeltä, asuu Helsingissä 

OPISKELEE kemiantekniikkaa Aalto-yliopistossa

ON Ekokosmetiikkabrändi Havu Cosmeticsin  

perustaja ja toimitusjohtaja 

HARRASTAA taidetta ja musisointia

LU M I
M A U N U V A A R A 
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“Musiikki auttaa kaikkeen”, sanoo 
Mari Tervaniemi.

Tervaniemi työskentelee tutkimus
johtajana Helsingin yliopistossa. Hän 
on erikoistunut tutkimaan musiikin 
havaitsemista ja sen vaikutuksia ih
misaivoissa. Tutkimuksissa on havait
tu, että musiikista voidaan saada niin 
tiedollista, sosiaalista kuin terveydel
listä hyötyä.

Vuonna 2018 uutisoitiin näyttäväs
ti tutkimuksesta, jossa myös Terva
niemi oli mukana. Tässä todettiin, et
tä päiväkotiikäiset lapset, jotka olivat 
kahden vuoden ajan olleet mukana 
musiikkileikkikoulutoiminnassa, oli
vat kielellisesti ikätovereitaan edisty
neempiä. 

“Tulos oli selkeä”, Tervaniemi sanoo. 

“Kielellinen edistyminen oli no
peampaa ja sanavarasto rikkaampi. 
Tähän riitti muskaritoiminnan har
rastaminen 45 minuutin ajan viikos
sa, kahden vuoden seurantajaksolla.”

Aiemmassa, ammattimuusikoihin 
liittyvässä tutkimuksessa havaittiin, 
että muusikot hahmottavat musiikkia 
nopeammin ja tarkemmin tavan tal
laajaan verrattuna. 

“Mielenkiintoisinta tutkimukses
sa oli kuitenkin se, että kun muusikot 
vain kuulivat musiikkia, heidän moto
riset aivoalueensa aktivoituivat. Mu
siikki stimuloi aivoja laajaalaisesti”, 
Tervaniemi sanoo. 

Kuuntele itsesi iloiseksi
Ei tarvitse olla ammattimuusikko 

hyötyäkseen musiikista. 
“Pelkkä aktiivinen kuuntelu antaa 

samoja vaikutuksia. Itsensä altistami
nen eri tyyliselle ja tempoiselle mu
siikille herkistää havaitsemaan mu
siikkia paremmin”, Tervaniemi kertoo. 

Ihminen hakeutuu tunnetilasta riip
puen erilaisen musiikin äärelle.

“Nuorelle ihmiselle tämä tuskin tu
lee yllätyksenä. Sehän on selvää, että 
kuunnellaan erilaista musiikkia riip
puen siitä, ottaako päähän vai ollaan
ko lähdössä juhlimaan.”

Musiikki voi auttaa käsittelemään 
tunteita. Surullisena joku haluaa 
kuunnella surullista musiikkia, toinen 
kaipaa iloisia ja piristäviä säveliä, jot

ANNA
SEN
SOIDA!
MUSIIKKI ON LÄÄKE KAIKKEEN

Idols-voittaja Anniina Timonen käsittelee musiikin avulla tunteitaan ja  
Elias Gouldin treeniin puhtia antaa vihainen räppi. Aivotutkija kannustaa 
ottamaan kuulokkeet päästä ja suuntaamaan keikoille – tai soittamaan itse. 

Teksti: Elli Collan
Kuva: Kalle Pyyhtinen, Nick Tulinen, Pexels
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ka vievät ajatukset pois pahasta olos
ta.

“Kannattaa kuunnella sitä, mikä 
tuntuu toimivan ja auttavan”, Terva
niemi sanoo.

Hän huomauttaa kuitenkin, että 
jossain vaiheessa ikävät ja surua aihe
uttavat asiat on hyvä kohdata.

“Aina ei voi etsiä nopeaa ulospääsyä 
jostain ikävästä tunnetilasta, teki sen 
sitten musiikin tai minkä tahansa 
muun avulla.”

Keikoille, mars!  
Musiikki voi edistää oppimista 

muulloinkin, kuin pikkulapsena, sa
noo Tervaniemi.

“Aivot muovautuvat koko ajan. Lau

lamalla oppii vaikka eläkeiässä.”
Hän pitää mahdollisena, että jonain 

päivänä oppimisympäristöihin voi
daan integroida omanlaistaan, oppi
mista edistävää äänimaisemaa. 

“Meihin vaikutetaan paljon musii
kin ja äänimaiseman kautta esimer
kiksi ostoskeskuksissa. Siltä ei oikein 
voi välttyä. Mikä ettei tämä toimisi 
myös oppilaitoksissa. “

Tervaniemi kehottaakin käyttä
mään musiikkia apuna omaehtoisessa 
opiskelussa esimerkiksi pääsykokei
siin valmistautuessa. Jatkuvaa taus
tamusiikkia hän ei kuitenkaan suosit
tele.

“Mutta lukutauoilla voisi kuunnel
la jotain, joka sopivasti herättää. Joka 
päivä kannattaa harrastaa myös lii

kuntaa, jota musiikki vauhdittaa.”
Kolmantena vinkkinä aivotutki

ja kehottaa pistämään kirjat kiinni ja 
rentoutumaan. 

“Soita jotain tai kuuntele musiikkia 
livenä, käy keikoilla – siinä tulee mu
kaan ihan eri elementti verrattuna sii
hen, että on koko ajan plugit päässä.”

Musiikissa piilevää potentiaalia on 
vielä paljon kartoittamatta. Sillä pitää 
Mari Tervaniemen mielestä kuitenkin 
nähdä muutakin, kuin välinearvoa.

“Se on musiikkia. Arvokasta sellai
senaan, pelkkänä musiikkina kuun
neltuna.”
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Kuuntelussa tällä hetkellä: Lac Belot
 

”Varmaan jokaisen muusikon haave on tehdä 
jotenkin merkityksellistä musaa. Omasta tuotan
nosta biisi nimeltä Loistava sai jengin lähettämään 
palautetta sairaalavuoteilta asti. Oon tosi otettu, 
että onnistuin koskettamaan kappaleella niin mo
nia.

 Hiljaisia hetkiä mun päivissä ei juuri ole. Koto
na kuuntelen taustalla esimerkiksi Billie Holidayta, 
salitreenissä toimii vihainen räppi. Opiskeluaikoi
na keskittyminen vaati hiljaisuutta – elin musiik
kia kuunnellessa sitä niin täysillä, ettei lukemises
ta tullut mitään. 

Huonoina hetkinä vellon surullisessa musiikissa 
ja päästän sitä kautta tunteesta irti. Uskon vilpittö
mästi musiikin parantavaan voimaan.”

Kuuntelussa tällä hetkellä: Lukas Leon

“Musiikki kuuluu mun jokaiseen päivään. 
Kuuntelen sitä tosi laidasta laitaan, aina ra
pista ja mainstreamista aasialaiseen popmu
siikkiin. 

Energiaa antavat hyvän mielen biisit joi
ta voi laulaa mukana. Synkissä vesissä tulee 
kuunneltua synkempää musiikkia – koen, että 
silloin pystyy käsittelemään omia tunteita pa
remmin, kun kuulee ikään kuin omia ajatuksi
aan jonkun toisen laulamana. Haluan tarjota 
omalla musiikilla samaa. Esimerkiksi biisis
täni Syvään päähän on tullut palautetta, että 
siitä saadaan voimaa, kun huomataan, ettei 
olla yksin. Että joku toinenkin voi tietää, mil
tä susta huonona hetkenä tuntuu, on kokenut 
saman ja ymmärtää sen. Se helpottaa.”  

Laulaja-lauluntekijä 

ELIAS 
GOULD

Idols-voittaja 2017 

ANNIINA 
TIMONEN 
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18-vuotias ohjelmoija ja yrittäjä Niklas Ansa
maa avaa toimistonsa oven Espoon Otaniemessä 
ja pyytää peremmälle. Sohvilla istuu kaksi nuor
ta koodaria läppärit sylissään. Seinää koristaa 
Ansamaan perustaman koodauskoulu Nitomani 
Schoolin logo. Vaikka hän on vielä kirjoilla am
mattikoulussa, kuluvat päivät oman firman pyö
rittämiseen.

Ansamaan tarina ohjelmoinnin parissa alkoi 
Kuopiossa 12vuotiaana. Vapaaaika kului tie
tokonepelien ääressä, eikä musiikkiharrastus 
trumpetinsoiton parissa ottanut tuulta alleen. 
Vanhemmat neuvoivat poikaa käyttämään aikaa 
hyödyllisemmin. 

“Joku päivä kirjoitin Googleen tyyliin, että 
‘how to make a game, how to make a lot of mo
ney’. Tajusin, että kun opin näitä taitoja, saan 
hirveän hyvät valmiudet tulevaisuudelle”, Ansa
maa muistelee.

Sitkeys palkitaan
Ohjelmoinnin opettelu Youtubesta ei ollut help
poa. Videoilla puhuttiin englantia, ja eri koodi
kieliä oli tolkuton määrä. Ensimmäinen Niklak
sen koodaama pelisovellus ei toiminut halutulla 
tavalla, mutta hän jatkoi sinnikkäästi opettelua. 
Inspiraatio tulevaan menestyssovellukseen löy
tyi lopulta hyvin läheltä. 

“Panin merkille, että äitini poimii paljon sieniä. 
Ajattelin, että tässähän voisi auttaa äitiä ja teh
dä sienikirjan puhelimelle.”

14-vuotiaana Niklas Ansamaa 
halusi auttaa äitiään tämän 
harrastuksessa ja koodasi sieni-
kirjan puhelimelle. Nyt hän pyö-
rittää omaa yritystä ja opettaa 
nuoria koodaamaan.

Teksti: Väinö Vasara
Kuvat: Samuli Skantsi, Shutterstock

KOODI
HALLUSSA

iOS
iOS
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 Ansamaa koodasi sovellusta aamuisin en
nen kouluun lähtöä ja iltaisin koulupäivän 
jälkeen. Vanhemmat auttoivat tekstien kir
joittamisessa ja perhe sai apua sieniasian
tuntijoilta. Vuoden kestänyt työ palkittiin, 
kun Ansamaa pääsi lopulta itse lataamaan 
oman kädenjälkensä tuloksen sovelluskau
pasta.

“Laitoin sukulaisille viestiä, että nyt lataa
maan. Ensimmäisellä viikolla oli ehkä pari
kymmentä latausta, ja vitsi se oli siistiä.”

Julkisuus herätti opettajat
Media kiinnostui sienisovelluksen koodan
neesta 14vuotiaasta nopeasti. Ansamaata 
revittiin haastattelusta toiseen. Sienikirjasta 
oli tullut hitti, ja Ansamaa alkoi kääntää kat
seita kaupungilla. 

“Yhtäkkiä kun menin kouluun, porukka 
katsoi suu auki, että tuo on se sienimies. En 
silloin teiniikäisenä kokenut itseäni miehek
si, niin se vähän häiritsi”, Ansamaa nauraa.

Myös opettajien suhtautuminen yläkoulu
laisen harrastukseen muuttui julkisuuden 
myötä. Hän huomauttaa, että puhetta yrittä
misestä ja tukea omaan juttuun olisi voinut 
tulla koulun suunnalta enemmänkin.

“Opettajat heräsivät tähän silloin, kun olin 
ollut paljon esillä julkisuudessa, minkä jäl
keen koodaamista ei pidetty enää pelkkänä 
puuhasteluna. Olisin silti voinut tarvita vielä 
enemmän kannustusta”, Ansamaa pohtii. 

Ohjelmoinnin maailmassa on 
tilaa yrittää

Yhdeksännellä luokalla Ansamaa pääsi TET
harjoitteluun Roviolle, joka tunnetaan par
haiten Angry Birds pelisarjastaan. Silloin 
Ansamaa havahtui siihen, kuinka iso ohjel
moinnin maailma todellisuudessa on. Samal
la heräsi ensimmäistä kertaa ajatus koodaus
koulun perustamisesta.

Ajatus konkretisoitui parin vuoden pääs
tä. Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa 
opiskellessaan Ansamaa oli tutustunut mui
hin nuoriin ohjelmoijiin ja saanut erään opet
tajankin kiinnostumaan suunnitelmasta. Lo
pulta myös Niklaksen vanhemmat muuttivat 
pojan perässä auttamaan yrityksen pyörittä
misessä.

Koodauskoulu Nitomani School julkistet
tiin marraskuussa 2017. Puhettaan varten 

“Joku päivä kirjoitin Googleen tyyliin, että ‘how 
to make a game, how to make a lot of money.”

SWIFT
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KOTOISIN Kuopiosta, asuu nykyisin Vantaalla 

TUNNETTU Sienikirja-sovelluksesta, jota on 

 ladattu puhelimille kymmeniä tuhansia kertoja

TULEVAISUUDEN TAVOITTEENA  on perehtyä 

lohkoketjuteknologiaan

NIKLAS
A N S A M A A 

SWIFT

iOS

iOS

Niklas haastatteli vanhaa soitonopettajaan
sa.

“Hän totesi, että oli Niklas ihan hyvä veto 
vaihtaa se trumpetti tietokoneeseen”, Ansa
maa virnistää. 

Apua pyytämällä pääsee 
pitkälle

Kaikista Ansamaan peleistä ei odotuksista 
huolimatta ole syntynyt hittejä. Ansamaa us
koo, että nuoruus on parasta aikaa ennakko
luulottomalle kokeilulle, sillä nuoria ei tuo
mita epäonnistumisista.

“Kun epäonnistuin ensimmäisen pelini jul
kaisussa, olisin voinut lopettaa tai ajatella, 
että pelataan sitten vain pelejä, se on paljon 
mukavampaa. Otin kuitenkin opiksi ja läh
din tekemään Sienikirjaa. Yritin kovempaa, 
ja epäonnistumisesta tuli lopulta onnistumi
nen.“

Ansamaa uskoo, että ympäröivillä ihmisil
lä on valtavan suuri vaikutus siihen, millai
seksi nuori kasvaa. Hänen kohdallaan tukea 
ovat antaneet vanhempien ja ystävien lisäk
si italan konkarit. Ansamaa kertoo, että esi
merkiksi Supercellin toimitusjohtaja Ilkka 
Paananen on toiminut hänen mentorinaan. 

Nuoren miehen salaisuus tuntuu piilevän 
avoimessa ja suorasukaisessa persoonassa.

“En varmasti olisi saanut neuvoja, jos en 
olisi pyytänyt. Jos haluaa, että toinen tukee, 
niin silloin pitää vain uskaltaa avata suunsa.”

Intohimo tuo mukanaan 
rakkauden työhön

Ansamaa on kiitollinen siitä, että hän löy
si oman juttunsa jo varhaisessa vaiheessa. 
Vuosien saatossa intohimo tekemiselle on 
tosin muuttanut muotoaan. Motivaatio ei 
enää kumpua ohjelmoinnista tai koodauk
sesta itsestään, vaan toisten ihmisten autta
misesta. 

“Nitomani School ja Sienikirja ovat olleet 
tapoja auttaa muita. Se on minun intohimo
ni”, Niklas toteaa.

Seuraavaksi Ansamaa suuntaa Ruandaan 
vetämään ohjelmointikurssia vähävaraisil
le nuorille. Nitomani School oli kouluttanut 
kesällä Ruandan pohjoismaiden suurlähetys
tön henkilöstöä Tukholmassa, minkä jälkeen 
suurlähettiläs oli sitä mieltä, että ohjelmoin
nin opetusta tarvitaan myös Afrikassa.

“Kun löytää oman intohimonsa, pitää enää 
miettiä, miten sillä luo elannon. Sen jälkeen 
rakastaa joka ikistä päivää minkä tekee.”
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Ennen kesäduunin löytymistä edessä on monta vaihetta. 
Rekrytointiasiantuntija Riina Nuutinen S-ryhmältä antoi tärpit 
kesätyöhakuun aina työpaikan etsinnästä haastatteluun.

PAKKA KASASSA?  
PARHAAT VINKIT KESÄTYÖHAKUUN! 

Etsi työpaikkoja useista eri kanavista 

Kesätöiden etsiminen kannattaa aloittaa jo alku-
vuodesta. Mieti, millainen työ sinua kiinnostaa, 
mutta hae ennakkoluulottomasti myös erilaisia 
töitä. Mahdollisuutesi moninkertaistuvat, kun haet 
paikkoja useista eri kanavista.

Perinteisten ilmoitussivustojen lisäksi kesätyö-
paikkoja löytyy sosiaalisesta mediasta. Kokeile ha-
kea niitä esimerkiksi Twitteristä hashtageilla  #rekry 
ja #kesätyö. Seuraa myös kiinnostavia yrityksiä 
Instagramissa ja tutustu yritysten kotisivuihin. 

“Astu ulos netistä. Rekrytointitapahtumissa pää-
see juttelemaan kasvotusten yritysten edusta-
jien kanssa. Niissä saa arvokkaita vinkkejä työn-
hakuun, mutta pystyy myös tuomaan itseään 
esille ja saamaan haastattelukutsuja saman 
tien.  Tapahtumista löytyy tietoa te-toimiston 
s ivuilta,  yritysten kotisivuilta ja oppilaitoksilta.”

Teksti: Väinö Vasara
Kuva: Pexels

KESÄTYÖVINKIT

1

Löydä avoimia kesätyö paikkoja verkosta:

•  kesaduuni.org
•  oikotie.fi/tyopaikat
•  te-palvelut.fi
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PAKKA KASASSA?  
PARHAAT VINKIT KESÄTYÖHAKUUN! 

KESÄTYÖVINKIT

Kerro osaamisestasi käytännön esimerkeillä  

Lue työpaikkailmoitus huolellisesti läpi, jotta osaat 
 hakemuksessasi korostaa kyseisessä työssä vaadit-
tavia taitoja. Yksilöi hakemus haettavan työpaikan 
 perusteella. Työkokemus, vastuutehtävät ja harrastuk-
set kuuluvat ansioluetteloosi. Yritä hakemustekstissä 
kertoa, mitä hyötyä kokemuksistasi on haettavan työn 
kannalta. 

Erityisesti aloitukseen kannattaa kiinnittää huomiota, 
jotta lukijan mielenkiinto herää. Jos kirjoittaminen tök-
kii, voi apua saada netistä löytyvistä hakemusmalleista. 
Pidä teksti napakkana ja tarkista oikeinkirjoitus ennen 
lähettämistä. 

“Yhdistä kerronta käytäntöön. Jos koet olevasi ‘posi-
tiivinen tiimipelaaja’, niin sanaparin sijaan kannattaa 
kertoa konkreettisesti, että tet-harjoittelussa kehut-
tiin aurinkoiseksi tyypiksi, joka tervehti asiakkaita ja 
auttoi työkavereita. Pelkillä adjektiiveilla kuvailu ker-
too hyvin vähän työnantajalle.”

Pistä ansioluettelo kuntoon

CV eli ansioluettelo on tiivis luettelo, josta löytyy kaik-
ki oleelliset tiedot työnhakijasta. Hyvä ansioluettelo on 
helppolukuinen ja siisti. Osa yrityksistä käyttää sähköi-
siä hakulomakkeita, joihin tiedot täytetään erikseen. 
Osa taas pyytää liittämään hakemukseen ansioluette-
lon word- tai pdf-tiedostona. 

“Tunne työ, jota olet hakemassa. Se on sekä hyvän 
CV:n että hakemuksen A ja O. Vähintään ansioluette-
lon esittelyteksti tulisi vaihtaa aina sen mukaan, mi-
tä paikkaa hakee. Jos hakee asiakaspalveluun, esitte-
lyssä kannattaa korostaa esimerkiksi vuorovaikutus-
taitoja. Varastohommissa arvostetaan toisenlaisia 
vahvuuksia, kuten ketteryyttä tai fyysistä voimaa.”

Harjoittele haastattelutilannetta etukäteen

Haastattelu on jännittävä tilanne niin työelämän konkarille kuin ensimmäistä kesätyötä hakevalle 
nuorelle. Valmistautumalla etukäteen olet itsevarmempi varsinaisessa haastattelutilanteessa. 

On tärkeää antaa kiinnostunut ja motivoitunut vaikutelma työnantajalle. Suhtaudu siis haastatte-
lussa esitettäviin kysymyksiin positiivisesti, kuuntele kysymykset tarkkaan ja kysy itsekin  
tarkentavia kysymyksiä työn sisällöstä. 

Vastaa hakemuksessa ainakin näihin kysymyksiin:

•  Miksi juuri sinä sovit tehtävään?
•  Miten kehityit viimeisimmässä työssä/       
    harjoittelussa/vastuutehtävässä?
•  Miksi haluaisit työskennellä kyseisessä   
    yrityksessä?
•  Mikä työtehtävässä kiinnostaa sinua erityisesti?

 CV sisältää ainakin nämä: 

•  Nimi
•  Yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite)
•  Laadukas ja asiallinen kuva
•  Lyhyt esittelyteksti
•  Koulutus
•  Työkokemus uusimmasta vanhimpaan 
(työnantaja, tehtävänimike,    
kuvaus työstä ja työn kesto)
•  Kielitaito
•  IT-taidot
•  Luottamustehtävät ja harrastukset
•  Suosittelija eli henkilö, joka voi kertoa 
osaamisestasi

Yleensä haastattelussa kysytään:

•  Aiemmasta työkokemuksestasi ja koulutuksestasi
•  Osaamisestasi ja erityistaidoistasi
•  Vahvuuksistasi ja heikkouksistasi
•  Miksi haet kyseistä paikkaa ja miksi olisit kyseisessä  
    työssä hyvä
•  Mistä olet kiinnostunut ja mitä harrastat
•  Tulevaisuuden suunnitelmistasi

2

4

3

“Treeniä, treeniä, treeniä. Haastattelussa ei voi 
 kehittyä, ellei harjoittele. Anna kaverillesi tai vanhem-
malle lista peruskysymyksistä ja pyydä hyppäämään 
hetkeksi haastattelijan rooliin. Haastattelija kirjaa 
muistiinpanoja, ja kun tilanne on päättynyt, roolit 
 puretaan ja käydään läpi, mitä vastauksissa olisi vielä 
hyvä tuoda esille tai onko kehonkielessä jotain, mihin 
kiinnittää huomiota.”
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KIINNOSTAAKO TYÖ ELÄMYSTEN sydämes-
sä? Matkailu- ja ravintola-alan ammattilai-
sena näet joka päivä kättesi jäljen, eikä yksi-
kään päivä ole samanlainen. 

ALA TYÖLLISTÄÄ NOIN 140 000 työntekijää 
kaikkialla Suomessa.  Avainsana on vie-
raanvaraisuus. Tapaat paljon ihmisiä ja olet 
mukana heidän elämänsä kohokohdissa. 
Vuorovaikutustaidot, kyky toimia itsenäi-
sesti ja ryhmässä sekä taito saada asiat 
rullaamaan vaihtuvissa tilanteissa ovat 
valttikortteja. Myös monipuolinen kielitaito 
on tärkeä, sillä tapaat asiakkaita eri kult-

tuureista. Etenemismahdollisuudet ovat 
hyvät, ja uusia uramahdollisuuksia avautuu 
jatkuvasti. Moni on toteuttanut unelmansa 
perustamalla oman yrityksen.

KOKKI        RAVINTOL APÄ ÄLLIKKÖ       

KEITTIÖMESTARI       TARJOILIJA 

SOMMELIER       HOVIMESTARI       

K AHVIL AMY YJÄ       MATK AILUNEUVOJA 

VASTA ANOTTOVIRK AILIJA       

HOTELLINJOHTAJA       MY YNTINEUVOTTELIJA       

VUOROPÄ ÄLLIKKÖ       

ERÄOPAS       HIIHDONOPETTAJA   

RAVINTOLOITSIJA  

MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALA

ALAN AMMATTEJA

Ammatillisessa oppilaitoksessa 
voit suorittaa alan perustutkin-
non ja valmistua esimerkiksi ko-
kiksi, tarjoilijaksi, vastaanotto-
virkailijaksi tai matkailupalvelu-
jen tuottajaksi. 

Lukion tai ammatillisen perus-
tutkinnon suoritettuasi voit 
hakea ammattikorkeakouluun 
suorittamaan restonomin tut-
kintoa tai yliopistoon matkailu-
tutkimuksen tai kansainvälisen 
matkailumarkkinoinnin ja johta-
misen maisteriohjelman. 

Alan opinnot soveltuvat myös 
oppisopimuskoulutukseen.

OPINTOPOLUT

mara.fi

TULE LUOMAAN 
ELÄMYKSIÄ
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ALAN 
AMMATTEJA

AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ        HANKINTAPÄÄLLIKKÖ

MYYNTINEUVOTTELIJA        VALIKOIMASUUNNITTELIJA

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN SUUNNITTELIJA

JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA         DATA-ANALYYTIKKO

VERKKOKAUPPA-ASIANTUNTIJA

TIETOKANTA-ASIANTUNTIJA

DIGITAALISEN KAUPAN KEHITTÄJÄ

LOGISTIIKKAKOORDINAATTORI

TOIMITUSKETJUPÄÄLLIKKÖ        PALVELUMUOTOILIJA     

KULJETUSPÄÄLLIKKÖ       CONTROLLER

ALALLA TOIMII MONENLAISIA yrityksiä: 
vähittäis- ja tukkukauppoja, liikenne-
asemia, hankinta-, logistiikka- ja maahan-
tuontiyrityksiä sekä teknisen kaupan ja 
palvelujen yrityksiä.

OPINTOJEN JÄLKEEN VOIT luoda uraa vaa-
tivissa myyntitehtävissä, asiantuntija- tai 
esimiestehtävissä esimerkiksi henkilös-
töhallinnossa, IT-toiminnoissa, markki-
noinnissa, myynnissä, ostotoiminnoissa, 
rahoituksessa, valikoimanhallinnassa tai 
viestinnässä. Kaupan ala tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia myös yrittäjyyteen.

KAUPAN ALALLA ON VAHVA kansainväli-
nen ulottuvuus. Kansainvälistä kauppaa 
harjoittavat yritykset ostavat tuotteita 

maailmalta ja myyvät tuotteitaan asi-
akkaille ympäri maailmaa. Verkkokauppa 
ei tunne rajoja. Monissa työtehtävissä 
edellytetään hyvää kielitaitoa ja kulttuu-
riosaamista.

ALA SOPII TULOSHAKUISELLE tiimityös-
kentelijälle. Työssä painottuvat asiakas-
lähtöisyys, myynti- ja vuorovaikutustai-
dot sekä järjestelmä- ja logistiikkaosaa-
minen. Brändin kehittämisosaamista, 
tuotesuunnittelu- ja kuluttajaosaamista 
sekä data-analytiikan taitamista tarvi-
taan yhä enemmän. 

Yrittäjällä tulee olla laaja-alaista osaa-
mista monilta eri osa-alueilta sekä luo-
vuutta ja rohkeutta toteuttaa omaa 
visiotaan.

KAUPAN ALA

kauppa.fi/ura
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MONIPUOLISIA 
URAMAHDOLLISUUKSIA!

TUOTERYHMÄPÄ ÄLL IKKÖ AVA INASI AK ASMY YJÄ

VERKKOK AUPPAYRI T TÄ JÄ DESIGN MANAGER

K AUPPI AS MY YMÄL ÄPÄ ÄLL IKKÖ

OSTA JA

  VERKKOKAUPAN SISÄLLÖNTUOTTAJAOSASTOPÄ ÄLL IKKÖ

Lue Lisää

  VASTUULL ISUUSPÄ ÄLL IKKÖ

T Y Ö T Ä 
IHMISTEN

PARISSA
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ALAN 
AMMATTEJA

TUTKIJA        YMPÄRISTÖPÄ ÄLLIKKÖ

ASIANTUNTIJA

LIIKETOIMINTAJOHTAJA

MIKROBIOLOGI

TUOTANTOJOHTAJA

L A ATUPÄ ÄLLIKKÖ

MARKKINOINTIPÄ ÄLLIKKÖ

T YÖTURVALLISUUSJOHTAJA

KEHIT YSJOHTAJA

KEMISTI

MITEN RUOKA, LUONNONVARAT ja energia saa-
daan riittämään kasvavalle väestölle ja miten 
liikenteen polttoaineita voidaan kehittää ympä-
ristöystävällisemmiksi? Kemianteollisuus on 
globaalisti kasvava ala, joka ratkoo tulevaisuuden 
kannalta tärkeitä kysymyksiä. 

ALA TARVITSEE ERILAISIA OSAAJIA. Laboratorio-
työssä vaaditaan tarkkuutta ja näppäryyttä, 
mutta voit päästä tekemään myös vaikkapa kan-
sainvälistä myyntityötä. Yhteistä työtehtävissä 
on looginen ajattelukyky, mutta monessa kemi-
an ammatissa saa ja kannattaa käyttää myös 
mielikuvitusta.

KESKEINEN OSA KEMIANTEOLLISUUTTA on prosessi-
teollisuus, jonka osaajaksi valmistuu prosessite-

ollisuuden perustutkinnosta. Prosessiteollisuu-
dessa valmistetaan esimerkiksi polttoaineita, 
kosmetiikkaa, paperia, autonrenkaita ja lääkkeitä.

KEMIANTEOLLISUUS TYÖLLISTÄÄ MYÖS muiden alo-
jen osaajia kuten juristeja ja kauppatieteilijöitä. 
Osaajia tarvitaan myös yhteiskunnallisessa pää-
töksenteossa, terveydenhuollossa, tutkimukses-
sa ja opettajina.  Alalla voi siis työllistyä muualle-
kin, kuin teollisuuteen. 

KEMIANTEOLLISUUS

kemianteollisuus.fi

Alan opintoja voi suorittaa Suomessa maan-
laajuisesti toisen asteen ammatillisissa op-
pilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä 
yliopistoissa.

OPINTOPOLUT
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TUTKIJA        YMPÄRISTÖPÄ ÄLLIKKÖ

ASIANTUNTIJA

LIIKETOIMINTAJOHTAJA

MIKROBIOLOGI

TUOTANTOJOHTAJA

L A ATUPÄ ÄLLIKKÖ

MARKKINOINTIPÄ ÄLLIKKÖ

T YÖTURVALLISUUSJOHTAJA

KEHIT YSJOHTAJA

KEMISTI

KEMIANTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖISSÄ naisten 
ja miesten jakauma on aika lailla 50:50. Alan työteh-
täviä ei siis todellakaan voi sanoa "miesten tai naisten 
töiksi". Tällainen tasa-arvoisuus on mielestäni valtavan 
hienoa! 

Ala on monipuolinen, eikä sen opiskelu ole tylsää. 
Luentojen lisäksi on paljon myös muuta opetusta, 
esimerkiksi ryhmätöitä sekä käytännön harjoitteita. 
Kiinnostavinta opiskelussa on tähän mennessä ollut 
laitetekniikka, jossa tutustutaan kemiallisiin analyysi-
laitteisiin ja tehdään erilaisia mittauksia.  

Kemian ala tulee olemaan tärkeä tulevaisuudessa 
ja sillä riittää varmasti töitä. Toimeentulon lisäksi työ-
paikka kemian alalla tarjoaa myös merkityksellisyyttä. 
Vaikka en ole vielä vakituisesti työelämässä, olen jo 
päässyt mukaan projekteihin, joissa saa kokemuksen 
siitä, että tekee tärkeää työtä. Esimerkiksi VTT:lla kehi-
tämme teknologiaa, joka oleellisesti vähentää veden 
käyttöä paperin valmistusprosessissa ja tekee siitä 
näin ekologisempaa. 

MUUTTUMATTOMAT 
LUONNONLAIT MUUTTAVAT 
MAAILMAA

JANIKA VIITALA

KEMIAN OPISKELIJA, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KEMIANTEOLLISUUDEN NUORISOPANELISTI 

ilmastonmuutoksen.""Kemian
 innova

atioide
n 

avulla 
voimme 

ratkais
ta

"

Teksti: Elli Collan   
 Kuva: Niklas Isberg
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KOKKI       KIRJANPITÄJÄ

SIIVOOJA       KIRVESMIES

SAIRA ANHOITAJA       TARJOILIJA

PALK ANL ASKIJA       HITSA AJA

KONEISTAJA       L ÄHIHOITAJA

VARASTOT YÖNTEKIJÄ

L Ä ÄK ÄRI       KOODARI

K AUPAN MY YJÄ 

HENKILÖSTÖPALVELUALA

ESIMERKKIAMMATTEJA

hlp.fi

VUOKRATYÖSTÄ 
VAUHTIA
TYÖELÄMÄÄN

VUOKRATÖISSÄ VOI KOKEILLA erilaisia töitä 
ja tutustua erilaisiin työpaikkoihin. Nuori 
ikä ja lyhyt työkokemus eivät ole esteenä. 
Saat perehdytyksen töihin työpaikalla-
si ja jos tarve vaatii, vuokratyöntekijänä 
on mahdollista suorittaa muun muassa 
työturvallisuuskortti tai hygieniapassi. 
Vuokratyötä voi tehdä lähes kaikilla aloilla. 
Yleisintä vuokratyö on hotelli- ja ravintola-
alalla, kaupassa, varastotyössä ja raken-
nusalalla. Myös esimerkiksi toimisto- ja 
taloushallinnon, IT-alan ja terveydenhoito- 
ja sosiaalialan työtä voi tehdä vuokratyö-
yritysten kautta.

OPISKELIJANA VOI HYVIN työskennellä 
opintojen yhteydessä ja tienata samalla 
lisärahaa, silloin kun opinnot sen sallivat. 
Samalla on mahdollista saada kultaakin 
kalliimpaa työkokemusta, joka parantaa 
työllistymistä opintojen jälkeen. Vuok-
ratyö on myös mainio tapa viettää väli-
vuotta lukion jälkeen. Kuka tietää, vaikka 
onnistuisit löytämään oman unelma-
ammattisi! 

VUOKRATYÖNTEKIJÄN PALKKA, erilaiset 
ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sai-
rausajan palkka ovat samat kuin muillakin 
työntekijöillä, koska ne määräytyvät aina 
työehtosopimuksen mukaan.
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OMA JUTTUNI LÖYTYI vuokratyön kautta. Opiskelin 
ammattikoulussa merkonomiksi ja tein sen jälkeen 
hommia siellä sun täällä. Edellisen työsuhteeni loput-
tua aloin tosissani miettiä, mikä olisi juuri minulle sopi-
va juttu. Työvoimatoimistosta ehdotettiin vuokratyö-
tä kuorma-auton kuljettajana. Se kuulosti hommalta, 
jossa voisin menestyä ja olla hyvä työntekijä.

Vuokratyöyritys tarjosi puolen vuoden koulutuksen, 
jonka jälkeen pääsin ajamaan kuorma-autoa ja kul-
jettamaan huonekaluja. Ei tulisi mieleenkään vaihtaa 
työpaikkaa, kun on niin mahtava työporukka ja kaikkien 
kanssa tulee toimeen. 

Vuokratyössäkin on mahdollisuuksia edetä. Jos antaa 
itsestään täydet sata prosenttia, niin se kyllä kantaa 
hedelmää. Tulevaisuuden suunnitelmissa on korottaa 
ajokorttia C-kortista yhdistelmäkorttiin ja mahdolli-
sesti lähteä tulevaisuudessa opiskelemaan liikennealaa 
ammattikorkeakouluun.

MAHTAVA TYÖPORUKKA JA 
PALJON MAHDOLLISUUKSIA

ANTTI PÄNKÄLÄINEN

POLAR PRO

niin se kantaa hedelmää.”

”Jos antaa itsestään 

täydet sata prosenttia, 

Tekstit: Väinö Vasara   
 Kuva: Niko Jekkonen
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Opiskelijat.taloushallintoliitto.fi

CONTROLLER       KIRJANPITÄJÄ

KLT-ASIANTUNTIJA       PALK ANL ASKIJA

PALKK AHALLINNON AMMATTIL AINEN

PHT-PALKK AHALLINNON ASIANTUNTIJA

PÄ ÄKIRJANPITÄJÄ       TALOUSPÄ ÄLLIKKÖ

TALOUSHALLINNON ASSISTENTTI

TALOUSHALLINNON TIIMIESIMIES

TILITOIMISTOYRITTÄJÄ      VEROKONSULTTI

TALOUSJOHTAJA

TALOUSHALLINTO

ALAN AMMATTEJA

Lue Lisää

TALOUSHALLINTO ON KESKELLÄ muutosta. 
Automatisaatio mahdollistaa asiantunti-
jan, oli hän sitten palkanlaskija, kirjanpitäjä 
tai tilintarkastaja, keskittyvän rutiini-
töiden sijaan havaitsemaan poikkeamia, 
tekemään johtopäätöksiä ja antamaan 
toimenpidesuosituksia liiketoiminnasta 
vastaavalle.
 
TALOUSHALLINNOSSA ON MAHDOLLISUUS 
tutustua yrityksen liiketoimintaan syväl-
lisesti analysoimalla numeroita. Aiemmin 
johtotehtäviin valittiin sosiaalisesti lah-
jakkaita verkostoitujia, tulevaisuudessa 
johtajan odotetaan hallitsevan liiketoi-
minnan ja yrityksen talouden analysoimi-
sen. Taloushallinnon tehtävät ovat paras 
ensimmäinen työpaikka vastavalmistuvil-

le opiskelijoille, jotka haluavat pitää kaikki 
ovet avoinna.

KOULUTUS ANTAA HYVÄT eväät yrittäjänä 
toimimiseen tai johtajuuteen. Monipuoli-
sena, jatkuvaa uutta oppimista tarjoava-
na alana taloushallinto antaa myös mah-
dollisuuden kokea oma työ merkitykselli-
seksi yrityksen liiketoiminnan sparraajana.

Laskennan opintoja voit suorittaa am-
mattiopisto-, AMK- ja korkeakouluta-
solla.  Tarjolla on myös aikuisopetusta 
Taloushallintoliitossa, erityisammatti-
tutkintoja sekä oppisopimusmahdolli-
suuksia.

OPINTOPOLUT

MAAILMAN PARAS 

E N S I M M Ä I N E N 
T YÖ PA I K K A

ILMOITUS / Toimialat



32 33

stjm.fi

TUOTEPÄ ÄLLIKKÖ      TUOTANTOPÄ ÄLLIKKÖ

TUOTEJOHTAJA       HANKINTAPÄ ÄLLIKKÖ

SUUNNITTELIJA      MA AHANTUOJA

VALIKOIMAKOORDINA ATTORI

SUUNNITTELUASSISTENTTI     

MY YNTIPÄ ÄLLIKKÖ      OMPELIJA

MARKKINOINTIPÄ ÄLLIKKÖ

K A AVAKOORDINA ATTORI

MALLIMESTARI      TUOTEASSISTENTTI

VASTUULLISUUSASIANTUNTIJA

TEKSTIILI- JA MUOTIALA
SUOMALAINEN TEKSTIILI- JA MUOTIALA on 
kokenut ison rakennemuutoksen ja uudis-
tunut moderniksi toimialaksi. Monipuo-
linen ala ei mahdu kapean määritelmän 
alle: yritysten toiminta vaihtelee pienistä 
designvetoisista brändeistä teolliseen kui-
tukangastuotantoon.
 
ALAN 22 000 AMMATTILAISTA valmistavat, 
myyvät ja huoltavat tekstiilejä 3500 yri-
tyksessä. Tuotteita ovat vaatteet, kodin-
tekstiilit, sairaalatekstiilit, tekniset tekstii-
lit sekä kuitukankaat ja teollisuustekstiilit.
 
SUUNNITTELUN JA VALMISTUKSEN lisäksi 
alalla työskennellään myynnin, hankinnan, 
markkinoinnin, vastuullisuuden ja tuote-
kehityksen parissa. Koska työ on monipuo-
lista, tekstiili- ja muotialalla on tyypillistä 
jatkuva uusien taitojen oppiminen.

MITÄ OPISKELLA?

Ammatillinen koulutus:
TEKSTIILI- JA MUOTIALAN

TUTKINNOT

Ammattikorkeakoulut:
MUOTOILIJA, VESTONOMI, ARTENOMI (AMK 

JA YLEMPI AMK)

Yliopisto:
TAITEEN KANDIDAATTI,  

TAITEEN MAISTERI

ALAN AMMATTEJA

Muodista 
sisustukseen, 
TEKNISIIN JA 
TEOLLISIIN 
TEKSTIILEIHIN

Tekstiilistä 
on moneksi

UUDISTUMINEN TARJOAA MAHDOLLISUUKSIA 
menestykseen ja kasvuun. Vastuullisuus ja 
kiertotalous lisäävät merkitystään. Tekno-
logiaa ja tekstiilejä yhdistävät älytekstiilit 
avaavat tekstiilille uusia käyttötapoja.

TEKSTIILI - JA MUOTIALA ON MILJARDIEN MARKKINA: 
SUOMALAISET KÄYTTÄVÄT PUKEUTUMISEEN VUOSIT-
TAIN 4,8 MRD EUROA ELI 870 EUROA HENKEÄ KOHTI.

ILMOITUS / Toimialat



34 35

KIINNOSTAISIKO SINUA LIIKUTELLA 
koko maailmaa? Logistiikka ja huo-
linta tarkoittavat yksinkertaisimmil-
laan tavaran ja tiedon liikuttamista, 
varastoimista ja toimittamista peril-
le.

 
ALAN  AMMATTILAISET VARMISTAVAT, 
että vaikkapa netistä tilaamasi lenk-
karit kuljetetaan oikeaan osoittee-
seen aikataulussa, kustannustehok-
kaasti ja turvallisesti. He myös var-
mistavat, että pystyt seuraamaan 
tilauksesi matkaa netissä ja saat 
apua tarvittaessa.

 
TYÖSI JÄLJET NÄKYVÄT päivittäin 
ihmisten ja yritysten arjessa. Ala 
tarjoaa monipuolisia ammatteja 

sekä uravaihtoehtoja eri koulu-
tustaustaisille. Oman mausteensa 
tuovat globaalit lait, määräykset 
ja sopimukset. Ne ohjaavat toimi-
maan vastuullisesti, kehittämään 
ympäristöystävällisempiä kuljetus-
muotoja ja varmistamaan, etteivät 
lähetetyt tavarat uhkaa turvalli-
suuttamme.

 
ALAN SANASTO JA MATERIAALIT ovat 
kansainvälisiä, usein myös työkaverit 
tai esimies. Englannin kieli pitää hal-
lita, ja muusta kielitaidosta on etua.

 
SUOMESSA LOGISTIIKKA- ja liiken-
nesektori on vahva vaikuttaja ja se 
työllistää noin 120 000 työntekijää.

LOGISTIIKKA- JA HUOLINTA-ALA

ALAN AMMATTEJA

LOGISTIIKK APÄ ÄLLIKKÖ       

LIIKENTEENHOITAJA

KULJETUSSUUNNITTELIJA       

AJOJÄRJESTELIJÄ       HUOLITSIJA       

TERMINA ALIT YÖNTEKIJÄ

LIIKETOIMINTAJOHTAJA       

HENKILÖSTÖPÄ ÄLLIKKÖ       

KIRJANPITÄJÄ       TIEDOTTAJA       

MY YNTIPÄ ÄLLIKKÖ

Katso 
video

HYPPÄÄ 
ALALLE, JOSSA 
PELIKENTTÄNÄ 

ON KOKO 
MAAILMA

huolintaliitto.fi

ILMOITUS / Toimialat
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IHMISIÄ KIINNOSTAA YHÄ enemmän se, 
mitä he syövät ja juovat ja mistä ruoka 
on peräisin. Ruoka tarjoaa monelle myös 
mielenkiintoisen ammatin.

ELINTARVIKETEOLLISUUS ON VAKAA ja 
varma valinta: ruokaa valmistetaan ja 
nautitaan joka päivä. Tarvitaan tiimi-
työtä ja monenlaista osaamista, jotta 
tuotteet vastaavat ihmisten toiveita ja 
päätyvät tuoreina ja maistuvina ostos-
koreihin ja lautasille.

ALALLA ON KYMMENITTÄIN työnkuvia. 
Elintarvikeyritykset seuraavat trendejä 
sekä keskustelua ravitsemuksesta ja 
hyvinvoinnista. Yritykset kehittävät ja 
valmistavat tuotteita monenlaisiin tar-
peisiin. Alalla tarvitaan myös luovuutta 
ja käden taitoja. Tai oletko kiinnostunut 

teknologiasta, ympäristöasioista tai 
ruokaviennistä?

SUOMESSA ON 1700 elintarviketeollisuu-
den yritystä, joissa valmistetaan ruo-
kia, juomia ja herkkuja perustuotteista 
pitkälle jalostettuihin elintarvikkeisiin. 
Alalla työskentelee kaikkiaan 38 000 
henkilöä.

KOULUTUSMAHDOLLISUUDET OVAT moni-
puoliset. Elintarvikealan tutkinnon voi 
hankkia oppisopimuskoulutuksessa, toi-
sen asteen oppilaitoksissa, ammatti- ja 
tiedekorkeakouluissa sekä yliopistoissa. 
Myös kaupallinen, tekninen tai luonnon-
tieteellinen koulutus voi olla hyvä pohja 
maistuvaan uraan.

KATSO MYÖS:  etl.fi

ELINTARVIKETEOLLISUUS

ALAN AMMATTEJA

ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄ       TUOTEKEHITTÄJÄ

LEIPOMOTYÖNTEKIJÄ       TUOTANTOAVUSTAJA

MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ

RAVITSEMUSASIANTUNTIJA

JUUSTOMESTARI

VASTUULLISUUSPÄÄLLIKKÖ

TYÖNJOHTAJA       LAATUASIANTUNTIJA

PROSESSI-INSINÖÖRI

MEIJERISTI       MYYNTIJOHTAJA

maistuvaammatti.fi

HANKI 
ITSELLESI
maistuva
AMMATTI

ILMOITUS / Toimialat
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Kuva: Timo Niemi

energiamaailma.fi

MONIPUOLINEN ENERGIA-ALA työllistää 
Suomessa suoraan noin 16 000 henkilöä 
– välillisesti vielä enemmän. Alan palvelut 
kattavat koko maan, joten työtehtäviä on 
tarjolla joka puolella Suomea nyt ja tulevai-
suudessa.

ILMASTONMUUTOS RATKAISTAAN energia- 
alalla. Uusien ilmasto- ja ympäristöystä-
vällisten teknologioiden kehittäminen ja 
innovointi haastavat vanhaa osaamista ja 
työtehtäviä muokataan uuteen liiketoi-
mintaan sopiviksi.  

KILPAILUKYKYINEN PALKKA, yhteiskun-
nallisesti merkittävät työtehtävät ja erin-
omaiset työllisyysnäkymät energiamur-
roksen ytimessä tarjoavat mielenkiintoisia 
uramahdollisuuksia.

TULEVAN VUOSIKYMMENEN AIKANA alal-
ta jää eläkkeelle noin 40 prosenttia nykyi-
sestä henkilöstöstä, joiden tilalle tarvitaan 
runsaasti uusia osaajia.

MONIPUOLISUUS OPINNOISSA on tärke-
ää tutkinnosta riippumatta. Palvelu- ja 
myyntiosaaminen, kansainvälisyys, pro-
jektityötaidot, tietotekninen osaaminen 
ja muutosketteryys ovat valttikortteja 
energia-alalla.

ENERGIA-ALA

ALAN AMMATTEJA

TUULIVOIMAINSINÖÖRI

ENERGIATEHOKKUUSNEUVOJA

REAKTORIFYYSIKKO       ÄLYVERKKOASIANTUNTIJA

YMPÄRISTÖJOHTAJA       SÄHKÖPÖRSSIMEKLARI

KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ

HENKILÖSTÖJOHTAJA

VERKOSTOSUUNNITTELIJA

MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ

SOPIMUSOIKEUDEN ASIANTUNTIJA

M A A I L M A N  TÄ R K E I N 
A L A  TA R V I T S E E

SINUA

Lue Lisää

MITÄ OPISKELLA?

Energia-alan ammattikorkeakoulu-
opinnot kestävät noin 4 vuotta, yli-
opistotutkinnon suorittaminen vie 
noin 6 vuotta.

ILMOITUS / Toimialat

MAAILMAN SUURIN MERITUULIPUISTO SIJAITSEE 
LUOTEIS-ENGLANNISSA, CUMBRIASSA. KOOLTAAN  
SE VASTAA 20 000 JALKAPALLOKENTTÄÄ.

Kuva: Timo Niemi
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YMPÄRISTÖARVOT JA EKOLOGISET toi-
mintatavat luovat pohjan kestävälle 
metsäteollisuudelle, minkä perusta-
na ovat perinteiset kartonki, paperi, 
sellu ja sahatavara. Uudistumme ja 
kehitymme jatkuvasti, mikä saa mei-
dät innovoimaan ja käyttämään uusia 
tekniikoita. Puusta voidaankin tehdä 
melkein mitä vain, kuten tekstiilejä, 
solunkasvatusalustoja lääketietee-
seen tai läpinäkyviä pakkausmateri-
aaleja! Suomen metsäteollisuuden 
tuotteet ovat maailmalla kysyttyä 
tavaraa ja ne muodostavat Suomen 
suurimman vientialan. 
 

METSÄALAN KOULUTUKSELLA ON Suo-
messa pitkät perinteet. Perustut-
kintoa tarjoavat toisen asteen oppi-
laitokset, joista voi valmistua vaikka 
prosessinhoitajaksi, metsuriksi, met-
säkoneenkuljettajaksi, metsäpalvelu-
jen tai metsäenergian tuottajaksi.
 
YLI PUOLELLA METSÄTEOLLISUUDEN 
osaajista on tekniikan alan, luonnon-
tieteiden tai metsätieteiden koulu-
tus, mutta metsäteollisuus työllistää 
myös suuren joukon muun koulutuk-
sen saaneita. Ala tarjoaa töitä niin 
ikään kaupallisen alan, viestinnän, 
yhteiskuntatieteiden, muotoilun kuin 
henkilöstöhallinnon osaajille. 

METSÄTEOLLISUUS

ALAN AMMATTEJA

AUTOMA ATIOASENTAJA       ENERGIA-ASIANTUNTIJA

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

LOGISTIIKK APÄ ÄLLIKKÖ       TUTKIJA

METSURI       METSÄSUUNNITTELIJA

MUOTOILIJA       PRODUCT MANAGER

PROSESSINHOITAJA       PUUNOSTAJA

PUUTAVARA-AUTONKULJETTAJA       YRITTÄJÄ

SUSTAINABILIT Y SPECIALIST

TEHTA ANJOHTAJA       TUOTANTOINSINÖÖRI

VIESTINTÄ ASIANTUNTIJA       

metsateollisuus.fi/alalle-toihin

M a h d o l l i s u u k s i e n

METSÄ

SUOMEN 
SUURIN
TYÖPAIKKA
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KIRKOSSA TYÖSKENTELEE noin 20 000 eri 
alojen ammattilaista. He toimivat seu-
rakunnan hengellisessä työssä sekä esi-
merkiksi talouden, hallinnon, viestinnän ja 
kiinteistöhuollon tehtävissä.

SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÄT kohtaavat 
työssään ihmisten arjen ja juhlan. Sik-
si moni työntekijä työskentelee myös 
iltaisin ja viikonloppuisin. Työ on yhdessä 
tekemistä – toisten työntekijöiden ja seu-
rakuntalaisten kanssa. Työssä tarvitaan 
ihmissuhde-, yhteistyö- ja verkostoitu-
mistaitoja.

KIRKON VIROISSA ja joissakin tehtävissä 
edellytetään Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon jäsenyyttä ja konfirmaatiota.

PAPPI       K ANTTORI

DIAKONI       DIAKONISSA

NUORISOT YÖNOHJA AJA

L ASTENOHJA AJA

VARHAISK ASVATUKSEN OHJA AJA

K ANSAINVÄLISEN T YÖN SIHTEERI

L ÄHET YSSIHTEERI       SUNTIO

KIRKOLLINEN TYÖ

ALAN AMMATTEJA

Yliopisto-opinnot:
PAPPI, KANTTORI

AMK-opinnot:
KANTTORI, DIAKONIATYÖNTEKIJÄ,

KIRKON NUORISOTYÖNOHJAAJA,

LÄHETYSSIHTEERI, LAPSITYÖOHJAAJA

Ammatillinen koulutus:
LASTENOHJAAJA, SUNTIO 

OPINTOPOLUT

evl.fi/rekrytointi

TA I VA A L L I N E N  
TYÖPAIKKA

RIPAREIHIN OLLAAN ERITTÄIN TYYTYVÄISIÄ:  
7000 NUORTA ANTOI VUONNA 2018 OMALLE  
RIPPIKOULULLEEN KOULUARVOSANAN 9-.
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L Ä ÄKETEKNIKKO

FARMASEUTTI

PROVIISORI

APTEEKK ARI

APTEEKKIALA

ALAN AMMATTEJA

 Apteekkariliitto.fi > Apteekkityö

SUOMESSA ON YLI 800 apteekkia, jotka työllistä-
vät noin 8 600 apteekkialan ammattilaista. Erityi-
sesti farmaseuttien työllisyystilanne on erinomai-
nen. 

APTEEKKITYÖ ON IHMISLÄHEISTÄ asiakaspalvelu-
työtä: lääkeneuvontaa, lääkkeiden ja muiden aptee-
kissa myytävien tuotteiden käytön ja valinnan 
opastusta sekä terveysneuvontaa. Lääkeneuvon-
nasta ja lääkkeiden toimittamisesta huolehtivat 
apteekkarit, farmaseutit ja proviisorit.

APTEEKISSA ON PALJON muitakin tehtäviä. Niitä 
hoitavat lääketeknikot ja työpaikkakoulutetut 
tekniset työntekijät. Apteekeissa työskentelee 
myös esimerkiksi merkonomeja, kosmetologeja ja 
siistijöitä.

APTEEKKIEN TEHTÄVÄT TERVEYDENHUOLLOSSA 
monipuolistuvat ja apteekkipalvelut digitalisoitu-
vat. Apteekkityössä koet onnistumisen elämyksiä 
ja saat erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa 
osaamistasi.

FARMASEUTIN JA PROVIISORIN tutkintoihin kuuluu 
noin kuuden kuukauden pituinen, palkallinen har-
joittelu apteekissa.

Tutustu alan ammatteihin ja 
opintopolkuihin: Apteekkariliitto.fi > 
Apteekkityö

OPINTOPOLUT

APTEEKKI
ON LÄÄKETIEDON

YTIMESSÄ
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finanssialalle.fi

FINANSSIALA ON pankkipalveluja, vakuu-
tustuotteita, sijoituspalveluja – ja jul-
mettu määrä teknologiaa. Se on ihmis-
ten unelmien tekemistä todeksi. Se on 
myös kiinni ottamista silloin, kun ihmi-
sen elämässä kolahtaa. 

FINANSSIYRITYKSET OVAT mitä suu-
rimmassa määrin IT-yrityksiä. Uusien 
vakuutus- ja pankkipalvelujen kehit-
täminen on pitkälti tietojärjestelmien 
sekä robotiikan ja analytiikan kehittä-
mistä.

FINANSSIALAN TYÖKENTTÄ on monipuo-
linen. Tarvitsemme teknologiaosaajien 
lisäksi asiakaspalvelun ja myynnin tai-
tajia, juridiikan osaajia, palvelumuotoi-
lijoita. Asiakaspalvelutyössä ihmisten 

kohtaamisen taidot ovat tärkeitä – 
raha-asiat koetaan hyvin henkilökoh-
taisiksi ja niiden hoito vaatii luotta-
musta.

ALA TARJOAA HYVÄT kehittymismahdol-
lisuudet, monipuolisia työuria ja mah-
dollisuuden luoda uutta. Työllistämme 
noin 30 000 ihmistä.

FINANSSIALAN KOULUTUSTA voi hankkia 
opiskelemalla merkonomiksi toisella 
asteella tai tradenomiksi ammatti-
korkeakoulussa. IT-alan ja tietojärjes-
telmätieteiden osaaminen on finans-
sialalla kaivattua. Alalle voi tulla myös 
opiskeltuaan esimerkiksi palvelualojen 
ammattilaiseksi. Lisäksi ala työllistää pal-
jon kauppa- ja oikeustieteen maistereita.

FINANSSIALA

ALAN AMMATTEJA

DATA-ANALYYTIKKO      VAKUUTUSMATEMAATIKKO

RISKIPÄÄLLIKKÖ      PALVELUMUOTOILIJA

SALKUNHOITAJA      JURISTI

JÄRJESTELMÄARKKITEHTI

IT-PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ      EKONOMISTI

TYÖHYVINVOINTIASIANTUNTIJA

RAHOITUSASIANTUNTIJA

OHJELMISTOROBOTIIKAN KEHITTÄJÄ

SIJOITUSNEUVOJA       KORVAUSKÄSITTELIJÄ

Katso Video

MAINETTAAN
I N H I M I L L I S E M P I

ILMOITUS / Toimialat
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Teksti: Viivi Parviainen
Kuvitus: Shutterstock

Pääsykokeet vaativat lukemisen 
lisäksi myös suunnittelua ja 
oikeaa asennetta – sekä hyviä 
eväitä. Kokosimme parhaat 
vinkit niin valmistautumiseen, 
suorittamiseen kuin 
pääsykokeista palautumiseen. 

Ennen koepäivää 

Suunnittele lukemisesi ja aloita riittä
vän aikaisin. Tee lukusuunnitelma sii
tä, mitä ja kuinka paljon luet minäkin 
päivänä. Aikataulutus auttaa sinua var
mistamaan, että hahmotat työmäärä
si kokonaisuudessaan, ehdit opiskella 
kaiken tarvittavan sekä muistat pitää 
myös lepopäiviä. 

Asennoidu oikein. Lukuurakka voi tun
tua mahdottomalta, mutta ota se vas
taan haasteena, jonka voitat sitkey
dellä. Ole armollinen: jos lukeminen ei 
jonain päivänä etene sivuakaan, älä soi
maa siitä itseäsi. Lue sen sijaan seuraa
vina päivinä hieman enemmän!

Selvitä käytännön asiat ennen pääsy
koetta. Mitä tarvitset mukaasi koeti
lanteeseen? Entä missä ja mihin kel
lonaikaan sinun pitää olla paikalla? Jos 
sinun tarvitsee käyttää julkisia kulku
neuvoja, ota selvää aikatauluista. Sel
vittämällä asiat etukäteen, vältyt yli
määräiseltä stressiltä pääsykoepäivä
nä.

Pakkaa hyvät eväät. Aivotyöskentely 
vaatii paljon energiaa sekä runsaasti 
vettä. Vältä kuitenkin paperikääreitä ja 
muuta rapisevaa, jotta et häiritse mui
ta.  

AVOIN VÄYLÄ
Tiesitkö, että opiskelupaikka 
on mahdollista hankkia myös 
avoimen väylän kautta? 
Aiheesta voit lukea lisää 
tämän oppaan sivulta 10..

PÄÄSYKOKEIDEN
ABC

Pääsykokeen aikana

Käytä hetki suunnitteluun. Tee ajatus
karttoja tai käytä ranskalaisia viivoja 
hahmottelemaan pohdintojasi ennen 
kuin alat kirjoittaa varsinaista vasta
usta. Näin saat koottua ajatuksiasi ja 
rakennettua eheän, loogisesti etene
vän koevastauksen.

Aikatauluta koetilanne. Koska aika on 
rajallinen, aloita itsellesi helpoimmista 
kysymyksistä. Saat paitsi varmistettua 
arvokkaat pisteet näiden vastauksista, 
myös lisää luottamusta omaan osaami
seesi. 

Luota itseesi ja omiin taitoihisi. Kun 
teet parhaasi, se riittää!

Tarkista. Huomasithan kaikki kysy
mykset? Vastaatko annettuun kysy
mykseen tai tehtävänantoon? Käy vas
tauksesi läpi huolella, jotta et menetä 
pisteitä ainoastaan huolimattomuuden 
vuoksi.

Urakan jälkeen

Palkitse itsesi. Takanasi on pitkä tie 
ja iso ponnistus, jonka olet saattanut 
maaliin pitkäjänteisellä työskentelyllä. 
Hemmottele itseäsi hieman!

Älä lannistu, vaikka et pääsisikään si
sään. Yritä ensi vuonna uudelleen tai 
harkitse toista korkeakoulua. Oppilai
tosten pääsyrajoissa on eroja. Ehkä sa
ma koulutusohjelma löytyy  paikasta, 
jonne sisäänpääsy on hieman helpom
paa.

PÄÄSYKOEVINKIT
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Hae Oulun yliopistoon 
www.oulu.fi/haku

Jos pärjäät täällä, 
pärjäät missä vaan

Oulu ei ehkä ole New York,  mutta täältä voi tulla kovempaa porukkaa. 
Näillä leveysasteilla tarvitaan tietynlaista asennetta. 
Meillä sekä tieteen tekeminen että opiskelijaelämä  

hoidetaan tinkimättömällä pohjoisen tyylillä. 
Ja sitä joko rakastaa tai sitten oppii rakastamaan.

Asenne voi olla yhtä tärkeää kuin tutkinto.  
Meiltä saat molemmat.

#UniOulu  #ArcticAttitude

Opiskelijarekry_OY_10_2018_KKL_.indd   1 6.11.2018   13:39:26
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#
YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT

Löydä oma paikkasi!

s. 50-53

ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTO

s. 56

LUT 
YLIOPISTO

s. 55

HAAGA-HELIA

s. 54

SEAMK

s. 48-49

LAPIN AMK

s. 58

JAMK

s. 57

HAMK

s. 46-47

LAUREA

s. 44-45

OULUN
YLIOPISTO

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS
 → Akvaattiset tieteet
 → Ympäristötiede

 → Kandidaattiopintojen tutkinto-ohjelmat 
Luonnonvarat ja ympäristö

 → Maisterivaiheen tutkinto-ohjelmat 
Akvaattiset tieteet ja ympäristötiede

HAKUAIKA PÄÄTTYY  3.4.2019

WWW.JYU.FI/SCIENCE/FI/HAKIJALLE
Haku ilman pääsykoetta!

ILMOITUS / Oppilaitosesittelyt



YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLISIÄ 
TUTKIMUSKOHTEITA

"YHTEYS TULEVAISUUDEN ONGELMIIN on kemi-
assa kiinnostavaa. Miten estää ilmastonmuutos 
ja tuottaa enemmän ruokaa ja juomakelpoista 
vettä kasvavalle väestömäärälle, kun viljelypinta-
ala vähenee? Maailma tulee tarvitsemaan paljon 
kemian osaajia.

Opinnoissa siisteintä on käytännön työskentely 
labrassa. Kemiassa asiat ovat isoja kokonaisuuksia 
ja voi olla hankala hahmottaa eri asioiden välisiä 
yhteyksiä. On palkitsevaa saada palaset loksahta-
maan kohdilleen.

Ala tarjoaa mahdollisuuksia moneen suuntaan. 
Voi tehdä fysikaalista kemiaa, jossa on enemmän 
laskemista, tai voi suuntautua orgaaniseen kemi-
aan. On mahdollista työllistyä esimerkiksi lääke-, 
metalli- tai paperiteollisuuteen tai sitten tutki-
jaksi. Oma haaveeni on olla tulevaisuudessa lukion 
kemian ja matematiikan opettaja."

ANTTI NURMESJÄRVI
KEMIAN TUTKINTO-OHJELMA

OULUN YLIOPISTO

“Kestävän ke
hityksen

 aiheet ov
at kemia

n alalla
 tosi siis

tejä.”

Katso video
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Teksti: Siiri Huttunen  Kuvat: Niko Jekkonen

OULUN YLIOPISTO ON kansainvälinen tiedeyliopisto, jossa tehdään tiedettä arktisella asenteel-
la. Oulun yliopistossa rakennetaan tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitie-
teisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Oulun yliopisto kouluttaa päteviä ja mukautumis-
kykyisiä ammattilaisia, jotka pystyvät soveltamaan uusinta teknologista ja tieteellistä tietoa 
käytännön haasteisiin. 

Oulu on Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja opiskelija-asuminen on täällä Suomen edullisin-
ta. Oulun yliopisto toimii kahdella kampuksella: Linnanmaalla ja Kontinkankaalla. Oulun yliopis-
tossa tehty korkeatasoinen tutkimus on muuttanut maailmaa. Joka päivä 2,6 miljardia ihmistä 
käyttää Oulussa kehitettyä teknologiaa. 

oulu.fi

Facebook: @unioulu
Instagram: @unioulu
Twitter: @UniOulu
Snapchat: @unioulu

RUNSAASTI 
VAIKUTTAMIS-
MAHDOLLISUUKSIA

"OPINNOT OVAT AVANNEET uusia tapoja 
tarkastella rakennettua ympäristöä.

Pääsin opiskelemaan kolmannella yrit-
tämällä. En muista haaveilleeni alasta lap-
sena, mutta jälkeenpäin ajatellen merkit 
olivat selviä: tykkäsin esimerkiksi vaihtaa 
usein huoneeni järjestystä.

Opinnoissa vaaditaan suurten kokonai-
suuksien hallintaa ja kykyä omaksua uusia 
asioita. Piirustussaleissa teemme pitkiä 
päiviä ja joskus öitäkin. Yhteisöllisyys on 
aina mukana ja opimme toisiltamme.

Roolimme on merkittävä tulevaisuuden 
asumisratkaisujen ja rakennusmateri-
aalien suhteen. Rakennusten suunnitte-
lun lisäksi voi erikoistua myös rajatum-
piin osa-alueisiin, kuten valaistukseen 
tai rakenteiden kehittämiseen. Minulle 
tärkeäksi on muodostunut vanhojen ja 
arvokkaiden rakennusten suojelu ja res-
taurointi.”

JENNI JOUSI
ARKKITEHTUURIN TUTKINTO-OHJELMA

OULUN YLIOPISTO ”Luovaa ja teknistä,mutta myös ihmis  jakäytännönläheistä.”

Katso video
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"Kemian pu
olella opp

ii koko uut
ta

tuotteiden koos
tumuksesta 

ja toiminnasta."

LAUREA ON SUOMEN VETOVOIMAISIMPIA lammattikorkeakouluja. Tarjoamme kymmenessä AMK-koulutukses-
samme kuudella kampuksellamme perinteisiä päiväopintoja, joustavia monimuoto-opintoja sekä täysin verkossa 
suoritettavia koulutuksia lähes 8000:lle opiskelijallemme.  

Olemme Suomen parhaita opiskelijoiden työllistymisessä – ainutlaatuinen oppimismallimme antaa hyvät valmiu-
det saada töitä valmistumisen jälkeen. Valtaosassa opintojamme pääsee jo opiskeluaikana tekemään yhteistyötä 
työnantajien kanssa.
laurea.fi

LIIKEIDEOITA, 
LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA 
LABORATORIOTYÖTÄ

"JOPA ALAN TOIMIJOILLE on monesti epäselvää, 
mitä estenomin opinnot pitävät sisällään. Ihmisille 
tulee yllätyksenä, ettei meillä ole hoito-opintoja, vaan 
opiskelemme laajemmin liiketoimintaa, lainsäädäntöä 
ja kosmetiikan kemiaa.

Opiskelin lukion jälkeen ammattikoulussa kauneu-
denhoitoa. Pidin alasta, mutta hoitotyö ei ollut oma 
juttu. Laurealla opintoihin kuuluu teorian lisäksi paljon 
ryhmäprojekteja, joissa tehdään tutkimusta ja kehi-
tetään liikeideoita.

Olemme myös tehneet laboratoriossa kosmetiikka-
tuotteita itse. Kemian puolella oppii koko ajan hirveäs-
ti uutta tuotteiden koostumuksesta ja toiminnasta. 

Tulevaisuudessa on vielä kaikki ovet avoinna. Esten-
omit voivat työskennellä vaikka maahantuojina, mark-
kinoinnissa, opettajina tai tuotekehittelyn apuna."

ARLA HEIKURA
ESTENOMIOPISKELIJA

LAUREA

Tekstit ja kuva: Väinö Vasara
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KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ 
OPISKELUA 
INTOHIMOALALLA

"MINULLA ON PITKÄ KOKKITAUSTA ja haluaisin van-
hempana perustaa oman ravintolan. Siksi hain opiske-
lemaan restonomiksi. Täällä olen oppinut näkemään 
ravintolan myös asiakkaan näkökulmasta. Ennen ajat-
telin, että asiakas tulee ravintolaan, syö ja lähtee, ja se 
on sitten siinä. Prosessi on kuitenkin paljon laajempi ja 
mielenkiintoisempi. 

Parasta opiskelussa on tähän mennessä ollut tee-
maravintolaviikko. Saimme tehdä ruokalistat, suun-
nitella miljöön ja tilata raaka-aineet omaan pop up 
-ravintolaamme. Täällä ei ainoastaan kerrota, miten 
pitäisi toimia, vaan pääsemme toteuttamaan projek-
teja oikeiden yritysten kanssa.

Restonomin työ vaatii intohimoa. Tämä sopii niille, 
joille ruoka ja matkailu ovat intohimon asioita. Muuten 
näitä hommia ei pysty tekemään."

JONI ROUVALI
RESTONOMIOPISKELIJA

LAUREA

"Kemian pu
olella opp

ii koko uut
ta

tuotteiden koos
tumuksesta 

ja toiminnasta."

"Restonom
in työ vaa

tii

intohimoa."
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Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

"Lapin luonto
      on u

skomaton!"

"OPINNOISSA HARJOITTELEMME muun muassa kart-
tojen tekemistä, mittaamme maastoa ja opimme 
hyödyntämään tietotekniikkaa sekä uusinta teknolo-
giaa työssämme. On ihanaa, että tietokoneella työs-
kentelyn lisäksi pääsee myös luontoon liikkumaan. 
Lapin luonto on uskomaton! 

Yhteishenki täällä Rovaniemellä on mainio ja opis-
kelukavereilta saa aina apua. Maanmittauksessa käy-
tetään uusinta teknologiaa, sovellusohjelmia ja mitta-
laitteita, eli jatkuvasti saa oppia uutta..

Äitini työskentelee maanmittausinsinöörinä, ja 
innosti minuakin alalle. Töitä "maanmittareille" on 
paljon, sillä maanmittaus on niin monipuolinen ja koko 
ajan kehittyvä tekniikan ala. Maanmittausinsinööri voi 
työskennellä vaikkapa kaavoittajana, sovelluskehittä-
jänä tai projektipäällikkönä."

ANNI PELTOLA
OPISKELIJA

INSINÖÖRI (AMK), MAANMITTAUSTEKNIIKKA

LAPIN AMK

KIEHTOVAT 
KAAVAT JA KARTAT

Tekstit: Minttu Hytönen   Kuvat: Vesa Ranta
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LAPIN AMK ON MONIALAINEN ammattikorkeakoulu, josta valmistuu osaavia 
ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Tarjoamme monipuolisesti eri alojen kou-
lutuksia AMK- ja YAMK-tutkintoina, joita voi opiskella päivä- tai monimuoto-
opintoina alasta riippuen. Opintoja voi suorittaa myös avoimen AMKin puolella.

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

"HALUAN TEHDÄ TYÖTÄ, jossa autan toisia. 
Parasta on, kun potilas kiittää hyvästä hoi-
dosta.

Ennen sairaanhoitajakoulutusta opiskelin 
kaksoistutkinnolla lähihoitajaksi ja ylioppi-
laaksi. Hoitoalalla työskentely on antoisaa, ala 
kehittyy koko ajan ja tarjoaa etenemismah-
dollisuuksia. Valintakokeeseen voi valmis-
tautua pohtimalla omia vahvuuksiaan ja sitä, 
miksi sopisi tähän työhön.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja 
teemme paljon harjoituksia, ryhmätöitä ja 
työharjoittelua. Koulussa on mainio ilmapiiri ja 
opiskelijoiden mielipiteitä kuunnellaan.

Kemissä kaikki tarpeellinen on lähellä, 
mutta silti on rauhallista ja hiljaista. Luonto, 
puhtaus ja ulkoilumahdollisuudet ovat täällä 
parasta. Lentokentän ja juna-aseman kautta 
muualle matkustaminenkin on helppoa. Täällä 
on hyvä olla.."

ROOSA SEPPÄNEN
OPISKELIJA

SAIRAANHOITAJA, AMK

LAPIN AMK

TYÖ, JOSSA 
SAA AUTTAA

”Täällä on

  hyvä olla.”
Tutustu Lapin AMKin 
tarjontaan osoitteessa: 

www.lapinamk.fi
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RATKAISUJA 
YMPÄRISTÖONGELMIIN

“JOS HALUAA TEHDÄ OSANSA tässä ym-
päristöongelmien yhteiskunnassa ja oppia 
alasta laajasti, suosittelen ympäristöpolitii-
kan opintoja.

Lukiossa kiinnostuin ympäristöasioista. 
Luonnontieteet eivät kuitenkaan houkutel-
leet, vaan halusin etsiä ratkaisuja ympäristö-
ongelmiin yhteiskuntatieteellisestä näkökul-
masta.

On mielenkiintoista oppia luonnonvarojen 
kestävästä käytöstä. Erityisen kiinnostavaa 
on ollut tutkia luonnonsuojelun ja luontomat-
kailun yhteensovittamista, eli sitä, kuinka luon-
nonsuojelualueilla voidaan yhdistää sekä luon-
nonsuojelulliset että taloudelliset intressit.

Tulevaisuudessa voisin kuvitella työsken-
televäni julkisella sektorilla ympäristöhal-
linnossa, mutta myös asiantuntijatehtävät 
yritysmaailmassa kiinnostavat. Tärkeintä on, 
että työ vastaa omia ekologisia ja sosiaalisia 
arvojani.”

PINJA LEINO
YMPÄRISTÖPOLITIIKAN OPISKELIJA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, JOENSUU

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA, JOENSUU JA KUOPIO

Tarjoamme monialaista koulutusta kahdella eri kampuksella (Joensuu ja Kuopio). Tiedekun-
tamme koulutusaloilla tarkastellaan yhteiskunnallisia ilmiöitä monista eri näkökulmista. Työ-
elämän tarpeisiin vastaava koulutuksemme avaa kattavasti vaihtoehtoja asiantuntijatyöhön.

Yhteishaussa haettavina olevat kandidaatti + maisterikoulutukset ovat: Historia, Julkisoi-
keus, Kauppatieteet, Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Oikeustiede, Sosiaalitieteet, Sosiaalityö, 
Yhteiskuntatieteet.

Teksti: Väinö Vasara   Kuva: Anssi Tuononen

"On ollut kiinnostavaa
tutkia luonnonsuoje

lun ja luontomatkai
lun

yhteensovittamista."
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HUIPPUTUTKIMUSTA 
JA HYVÄÄ 
YHTEISHENKEÄ

"FYYSIKKO EI USEINKAAN ISTU YKSIN työhuonees-
saan propellihattu päässä. Tutkimustyö on pitkälti 
ryhmätyötä. Yhteishenki täällä on ollut ihan omaa 
luokkaansa koko opintojen ajan. 

Lukion jälkeen pidin välivuoden ja lähdin sitten opis-
kelemaan konetekniikkaa. Ala ei kuitenkaan tuntunut 
omalta. Täällä viihdyn - sovellettu fysiikka yhdistää 
insinööriosaamisen ihmisen hyvinvointiin. Tutkimus-
alaani ovat lääketieteen teknologian sovellukset. Halu-
aisin jonain päivänä työskennellä sairaalafyysikkona. 

Missään muualla Suomessa ei opeteta fyysikok-
si valmistuville matematiikkaa samalla tasolla, kuin 
täällä. Tutkimus puolestaan on maailman kärkitasoa. 
Opiskelu on rankkaa, mutta palkitsevaa. Hienointa 
on, kun löytää teoriasta punaisen langan, joka johtaa 
sovellukseen käytännössä."

SAMU KAINULAINEN
SOVELLETUN FYSIIKAN KOULUTUSOHJELMA, 

TOHTORIKOULUTETTAVA

KUOPIO

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

Katso video

SOVELLETTU FYSIIKKA, KUOPIO

Koulutamme asiantuntijoita ratkaisemaan vaativia glo-
baaleja haasteita, kuten ilmastonmuutos, ikääntyminen 
ja kestävä tuottavuus. Näitä haasteita taklaamme las-
kennallisen, lääketieteellisen, materiaali- ja ympäristö-
fysiikan keinoin. Panostamme tutkimuksen lisäksi mer-
kittävästi myös opetuksen kehittämiseen lähtökohtana 
oppijakeskeinen oppiminen.

Teksti: Elli Collan   Kuva: Salla Klemettilä

"Sovellettu
fysiikka

 yhdistä
ä 

insinöör
iosaamis

en 

hyvinvoi
ntiin."
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PAKETTIMATKA 
MATEMATIIKKAAN

"ONGELMANRATKAISU ANTAA MIELETTÖMÄN fiiliksen. Opetta-
minen tuplaa sen. Toinen ymmärtää asian, ja ratkaisee annetun 
tehtävän itse.

Lukion jälkeen opiskelin ensin tradenomiksi. Tehtyäni töitä 
pari vuotta mietin, että kaupan alan sijaan haluaisin työskennellä 
numeroiden tai opettamisen parissa. Täällä saan samassa pake-
tissa molemmat.

Sosiaalinen verkosto syntyy nopeasti, ja myös yliopiston ulko-
puolella on yhteisöllisiä tapahtumia. Itse opiskelu on mukavan 
vapaata. Sen mukana tulee kuitenkin myös vastuuta. Aikataulut-
taminen on tärkeää, ja kalenteri kannattaa olla hallussa.

Opettajille on töitä tulevaisuudessakin. Itse haluaisin tehdä 
matematiikasta kiinnostavaa mahdollisimman monelle.  Se on 
kuitenkin universaali numeroiden kieli. "

ANSSI KORHONEN
FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS,

AINEEN- JA LUOKANOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA, 

JOENSUU 

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

"Mahdollisuuksiayllättävissä paikoissa."

AINEENOPETTAJA, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA JA TIETOJENKÄSITTELYTIEDE
AINEENOPETTAJA JA LUOKANOPETTAJA, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA 
Meiltä valmistuvat opettajat menestyvät erinomaisesti työelämässä. Ainoana Suomessa tarjoam-
me sekä aineenopettajan että luokanopettajan kelpoisuuden antavan koulutusohjelman. Kaikista 

koulutusohjelmista voi edetä tohtoriopintoihin.

MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA, JOENSUU
Matematiikan opinnoissa voi suuntautua sekä matematiikan tutkimukseen että sen soveltami-
seen eri sektoreilla. Fysiikan opinnoissa erikoistutaan tutkimaan ja ohjaamaan valon käyttäyty-
mistä. Fotoniikka on tulevaisuuden ala, joka mahdollistaa työllistymisen tutkijaksi, liike-elämään 
tai teollisuuteen.  Koulutus kemistiksi tai kemistitutkijaksi puolestaan mahdollistaa toimimisen 
asiantuntijana teollisuudessa, korkeakouluissa, eri hallinnon aloilla tai EU:n organisaatioissa. Kaikkiin 
tutkintoihin voi sisällyttää sivuaineita Itä-Suomen yliopiston runsaasta valikoimasta, mikä antaa 
erinomaisen pohjan asiantuntijatehtäviin. Koulutusohjelmista voi myös edetä tohtoriopintoihin.

Itä-Suomen yliopiston
fysiikan, kemian ja matematii-
kan hakukohteet Joensuussa

www.uef.fi/fysmat
www.uef.fi/kemia
www.uef.fi/hae

Tekstit: Elli Collan   Kuva: Anssi Tuononen 

Katso video

Katso video
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"Mahdollisuuksiayllättävissä paikoissa."

KEMIA
– MAAPALLOA
AJATELLEN

"ARKIPÄIVÄISETKIN ILMIÖT näyttävät kemian näkö-
kulmasta erilaisilta. Innostuin siitä jo yläasteella. Luki-
on jälkeen aloin etsiä sopivaa koulutusohjelmaa. 

Laajat perusopinnot antavat hyvän käsityksen sii-
tä, mihin erikoistua. Opintosuunnitelmasta voi tehdä 
itsensä näköisen – kemian rinnalle voi ottaa vaikkapa 
oikeustieteen.

Täällä kaikki tuntevat toisensa. Muutin tänne muu-
alta, ja hyvä ilmapiiri on helpottanut sopeutumista. 
Olen saanut ystäviä, jotka ovat tärkeä osa elämää.

Maapallo hyötyy kemian sovellutuksista. Toivon 
innostavani opiskelijoita alalle, jotta meillä riittää 
osaajia myös tulevaisuudessa.

Kemia tarjoaa mahdollisuuksia yllättävissä pai-
koissa. Esimerkiksi itsevalaisevat OLED-näytöt ovat 
kemistien työtä."

MERI FADJUKOFF
KEMIAN LAITOS

AINEENOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA

JOENSUU
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Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

"KÄYTÄNNÖN TIETO ON KATOAVAA kansanperinnet-
tä. Kaikkea ei opi kirjoista lukemalla, vaan ainoastaan 
tekemällä. Opiskelu täällä onkin hyvin käytännönlä-
heistä.  

Suoritin ammattikoulussa sähkö- ja energiatek-
niikan perustutkinnon ja tein töitä sähköasentajana 
lähes kymmenen vuotta. Korkeakouluun hain, koska 
halusin kehittää itseäni edelleen. 

Tutkinto on hyvin laaja. Se käsittää sähkö- ja auto-
maatiosuunnittelun, laboratoriotyöt, automaation 
tekniikkaa sekä ohjelmointia. Ala on myös erittäin kan-
sainvälinen. Itse suoritin työharjoitteluni ulkomaanko-
mennuksella Euroopassa.

Automaatiotekniikka avaa ovet moneen suuntaan, 
eikä ole raameja sille, miksi voi työllistyä. Koodaustai-
tojen tarpeellisuus tuli yllätyksenä, mutta nollatasolta 
lähteneenä olen saanut haastetta ja oppinut joka päi-
vä uutta! 

Tulevaisuudessa haluaisin vakituisen työsuhteen 
automaatioinsinöörinä. Lisäksi olen perustanut kou-
lun ohessa oman alan yrityksen, joten kaikki ovet ovat 
avoinna.” 

TUOMAS VEIKKOLA
AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPISKELIJA

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

AUTOMAATIOTEKNIIKKA 
AVAA OVET MONEEN 
SUUNTAAN

SEAMKISSA VOI OPISKELLA kuu-
della eri koulutusalalla ja suorittaa 
tutkinnon lähes 30 tutkinto-
ohjelmassa, joista kolme on eng-
lanninkielisiä. Lisäksi SeAMKilla on 
useita kansainvälisiä kaksoistut-
kinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4700 opiske-
lijaa, joista noin 10 % on kansain-
välisiä opiskelijoita. Korkeakoulu 
on vahvasti mukana sekä alueel-
lisessa, valtakunnallisessa että 
kansainvälisessä tutkimus-, kehit-
tämis- ja innovaatiotyössä

Tekstit: Viivi Parviainen  Kuvat: Marko Koivuporras

”Kaikke
a ei 

 opi kir
joista 

 lukemalla.”
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JOS HOITAA HOMMAT HYVIN, se voi poikia 
työpaikan. Parasta opinnoissa ovat pätevät 
opettajat ja mahdollisuus luoda hyödyllisiä 
verkostoja.

Olen pienestä asti harrastanut valokuva-
usta ja ollut kiinnostunut visuaalisuudesta. 
Päätin hakea tähän koulutusohjelmaan myös 
siksi, että se on kaksikielinen. 

Kiinnostavinta ovat olleet käytännön pro-
jektit yhteistyössä yritysten kanssa. Olemme 
esimerkiksi suunnitelleet logoja ja uudista-
neet yritysten visuaalisia ilmeitä. Olen oppi-
nut täällä paljon ryhmätyöskentelystä. Luo-
vassa työssä tiimiläisten näkemykset eivät 
aina heti kohtaa, mutta silloin pitää osata olla 
joustava.

Minua kiinnostaa sekä graafikon että myy-
jän työ. Yhtä ammattia en halua vielä päättää. 
Olen kuitenkin varma, että projektiluontoinen 
opiskelu antaa hyvän pohjan työelämälle.

CAN NURGÜN
MYYNNIN JA VISUAALISEN MARKKINOINNIN 

KOULUTUS

HAAGA-HELIA, PORVOO

VISUAALINEN 
MARKKINOINTI 
ON LUOVAA TYÖTÄ 
JA MYYNTIÄ

Projekt
iluontoi

nen opi
skelu 

antaa 
hyvän p

ohjan 

opiskelulle.
”

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU kouluttaa liike-elä-
män ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita. Koulutusalamme 
ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkai-
luala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala 
sekä ammatillinen opettajankoulutus. 10 500 opiskelijaam-
me luovat vahvat siteet työelämään jo opiskeluaikanaan. 
Panostamme kaikessa toiminnassamme yrittäjyyteen, 
yhteistyöhön, innovatiivisuuteen ja kansainvälisyyteen.

http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus

Teksti: Väinö Vasara   Kuva: Sami Heiskanen
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LUT ON UTELIAIDEN YLIOPISTO, jossa opiskelu tähtää parem-
paan huomiseen. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä 
liiketoiminta ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä, joihin etsim-
me ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Kansainväliseen 
tiedeyhteisöömme kuuluu 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa.
 
Meillä voit opiskella kauppatieteitä ja kahdeksaa eri tekniikan alaa. 
Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa.

KAUPPATIETEET 
ANTAVAT VARAA 
VALITA

"LUKION ALUSTA ASTI OLI SELVÄÄ, että haluan 
lukemaan kauppatieteitä, sillä markkinointi on aina 
kiinnostanut minua.

Parasta kauppatieteissä on monipuolisuus: kaikki 
yritykset tarvitsevat kauppatieteilijöitä. Voin hakeu-
tua työskentelemään yritykseen, joka toimii minua 
kiinnostavalla alalla. Valitsemani tietotekniikan sivu-
aine laajentaa työmahdollisuuksia entisestään.

Opiskelu koostuu luennoista ja erilaisista pro-
jektitöistä, joita on ehkä enemmän kuin etukäteen 
yliopisto-opinnoilta oletin. Kursseilla ratkotaan 
oikeiden yrityksien haasteita käytännönläheisesti. 
Ryhmätöiden tekemistä helpottaa hyvä yhteishenki 
ja vähäinen kilpailu opiskelijoiden kesken.

Monella saattaa olla mielikuva, että kauppatieteet 
olisivat pelkkää laskemista ja taloustiedettä. On toki 
sitäkin, mutta täällä pärjää myös lyhyellä matikalla. 
Tulevaisuudessa haluaisin ehkä työskennellä jonkin 
kansainvälisen yrityksen markkinoinnissa. Minua 
kiinnostaa myös se, kuinka yritykset voivat toimia 
kannattavasti ja menestyä kestävällä tavalla."

IIDA KOSKINEN
KAUPPATIETEET, 

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA

LUT-YLIOPISTO

Teksti: Viivi Parviainen  Kuva: Niko Jekkonen

Lue lisaa ohjelmista: lut.fi/opiskelu
Tilaa hakijan uutiskirje: lut.fi/tilaa

Snapchat: unilut
Instagram: @unilut
Facebook: @unilut

lmapiiri"Kampuk
sella 
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TÄÄLLÄ SAA OLLA JUURI 
SELLAINEN KUIN ON

“KUN HUOMASIN, ETTÄ BIOTALOUDEN kou-
lutus käynnistyy Forssassa, halusin haastaa 
itseni oppimaan jotain aivan uutta. On ollut 
mahtavaa perehtyä erityisesti tieto- ja vies-
tintätekniikkaan. Viimeisimmässä moduulissa 
opiskelimme data-analytiikkaa; matemaatti-
sia menetelmiä, datan keräämistä ja tulkintaa 
sekä tulosten raportoimista eteenpäin.

 Forssan Kehräämö on kampusympäristönä 
ihanan idyllinen. Ilmapiiri on kotoisa ja opiskeli-
jat ja henkilökunta tuntevat toisensa. Opiske-
lijat huomioidaan yksilöinä ja heidän vahvuuk-
siaan tuetaan. Opiskelu on hyvin itsenäistä ja 
projektitöitä tehdään paljon. 

 Koulutus yhdistää kaksi ajankohtaista alaa: 
biotalouden ja tieto- ja viestintätekniikan. 
Opinnot avaavat todella monipuolisia mahdol-
lisuuksia työelämässä. Biotalouden insinöörit 
ovat kiertotalousajattelun ammattilaisia, jotka 
ratkaisevat alan teknisiä kehittämiskohteita.”

KATJA POUTA
BIOTALOUS, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

HAMK, FORSSA

HAMKISSA OPISKELET 

KÄYTÄNNÖNLÄHEISEN AMK-TUTKINNON 

JOKO SUOMEKSI TAI ENGLANNIKSI.

Modernit oppimismenetelmät ja nykyaikai-
set ympäristöt auttavat sinua viihtymään ja 
menestymään opinnoissasi. HAMKin opiskelija-
na voit suunnitella opintojasi joustavasti oman 
elämäntilanteesi mukaan - Jokaiselle löytyy 
sopiva tyyli opiskella! Biotalousinsinöörin kou-
lutus on sisällöltään insinöörikoulutusta, mutta 
lähtökohdiltaan uusi. Koulutuksessa tekniikan 
ja luonnonvara-alan osaaminen yhdistetään 
palvelemaan biotalouden ja kiertotalouden 
maailmaa.

Teksti: Minttu Hytönen   Kuva: Niko Jekkonen

Katso video

lmapiiri
on  kot

oisa."
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"AUTOMAATIOINSINÖÖRIT TYÖLLISTYVÄT moni-
puolisesti aina sovellussuunnittelusta myynti-
tehtäviin tai projektipäälliköiksi. Koulussa opitaan 
laajasti taitoja, joiden pohjalta saa sitten itse vali-
ta tarkemmin oman suuntansa työelämässä.

Ensimmäisen vuoden perusopintoihin kuului 
fysiikan ja matematiikan opiskelua. Sen jälkeen 
piti päättää, erikoistuuko sähkö- vai automaati-
otekniikan puolelle. Valitsin automaation, koska 
olen kiinnostunut robotiikasta, koodaamisesta ja 
ohjelmoinnista.

Yksi mielenkiintoisimmista kokemuksista on 
ollut vaihtovuosi Saksassa, johon kuului myös 
puolen vuoden työharjoittelu yhdessä Euroopan 
isoimmassa tutkimusinstituutissa. Paikallisten 
opinnot olivat teoreettisempia, joten työkaverit 
yllättyivät, kuinka hyvin osasimme tehdä asioita 
käytännössä. Suomalaista osaamista selkeästi 
arvostetaan ulkomailla.

Opinnoissa itselleni on tärkeää juuri kansain-
välisyys, joten on hienoa, että JAMKissa panos-
tetaan siihen. Tulevaisuudessa haluaisin kehittää 
sovelluksia suuriin tehdasympäristöihin ja työs-
kennellä ulkomailla."

MIKKO VALKEEJÄRVI
INSINÖÖRIOPISKELIJA, 

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

KANSAINVÄLINEN URA 
ROBOTIIKAN PARISSA

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

Teksti: Väinö Vasara   Kuva: N
iklas Isberg

”Yllätyin, k
uinka palj

on

suomalaista 
osaamista 

arvostetaa
n ulkomail

la.”

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 
on kansainvälisesti tunnustettu oppi-
misen uudistaja ja kilpailukyvyn kehit-
täjä. Meillä opiskelijat tekevät runsaasti 
projekteja, tutustuvat yrittäjyyteen ja 
kansainvälistyvät luontevasti. Teemme 
aktiivista yhteistyötä työelämän kans-
sa ja toimimme laajassa kansainvälises-
sä verkostossa. Opiskelijoita meillä on 
8 500 ja henkilöstöä noin 700.

www.jamk.fi

Tutustu tutkinto-ohjelmiin ja hae. Miksi 
valita joku muu, kun voi valita parhaan?

#JAMK
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Teksti: Jenna Parmala
Kuvat: Jenna Parmala, Salla Vasenius

TUNNE TALOUTESI  
– SE KANNATTAA!

#PUHURAHASTA

 1. Selvitä mistä taloutesi muodostuu    
Selvitä säännölliset tulosi ja menosi.  
Suurin kuluerä on yleensä asuminen. 
Myös vesi ja sähkölaskuun sekä pesu
aineisiin voi kulua paljon rahaa.
 

 2. Ole itsenäinen  Apua kannattaa pyytää jos 
sitä tarvitsee, mutta älä anna pelkästään van
hempiesi tai kumppanisi hoitaa rahaasioita
si. On tärkeää, että tiedät itse oman rahatilan
teesi ja pystyt kantamaan siitä vastuun.
 
 

 3. Budjetoi  Mikään ei voita hyvää 
suunnitelmaa. Arjen lisäksi budjetti 
kannattaa tehdä esimerkiksi lomamat
koille tai suuremmille kodinkonehan
kinnoille. Tee budjetti aina vähintään 
tulevalle kuukaudelle.
  

 4. Maksa laskut ajoissa  Maksamaton 
30 euron puhelinlasku nousee kahdes
sa kuukaudessa muistutusten, perintä
kulujen ja ulosottomaksujen myötä noin 
200 euroon. Pahimmillaan maksamatto
mat laskut johtavat maksuhäiriömerkin
tään, joka vaikeuttaa vuokrasopimusten 
solmimista ja luottokorttien saamista.
 

 5. Säästä ja sijoita  Laita hieman rahaa 
sivuun heti kun saat sitä. Myös sijoitta
misen voi aloittaa melko pienellä sum
malla, esimerkiksi kymppi viikossa riit
tää. Paras tapa pienentää sijoituksen 
riskiä on pitkäaikainen sijoittaminen ja 
sijoitusten hajautus.

VINKIT TALOUDENPITOON
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Oman talouden hallinta 
vaatii harjoittelua.  
Älä kuitenkaan keskity 
pelkkään pihistelyyn, 
sillä elämästä on tar-
koitus myös nauttia. 

Taloudellinen tiedotustoimisto 
TATin talousasiantuntija Riikka Leh
tinen kohtaa työssään paljon nuoria, 
joita rahaasiat askarruttavat. 

“Nuoret ovat kuitenkin hyvin val
veutuneita raha asioiden suhteen”, 
Lehtinen kiittelee. 

“Kavereiden kanssa puhutaan ra
hasta ja tietoa osataan etsiä tarvitta
essa lisää.”

Arjen talousasiat vaativat nuorilta 
toisinaan hieman harjoittelua. Myös 
paljon esillä olleet pikavipit huolestut
tavat Lehtistä.

”Nopeiden kulutusluottojen markki
nointi on härskiä. Pikavipin saa nope
asti, mutta korot ovat usein korkeat.”

Akuutin rahapulan iskiessä Lehti

nen kehottaa miettimään muita kei
noja, joiden avulla ansaita rahaa. 

“Esimerkiksi kirpputorit ja sukulai
sille tehdyt pikkutyöt ovat pieniä pu
roja, joiden avulla ylimääräistä rahaa 
voi kartuttaa.”

Riikka Lehtinen kannustaa sääs
tämiseen mutta muistuttaa, että elä
mästä on tarkoitus myös nauttia. 

“Nuoruutta ei ole tarkoitettu vain 
rahan säästämiseen ja säästöjen pääl
lä istumiseen. Rahaa kannattaa lait
taa sivuun myös vapaaajan viettoon 
ja harrastuksiin.”
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Vastuullinen kesäduuni 
-kampanjassa on mukana 
jo lähes 500 työnantajaa!

A B B          E S P O O N  K A U P U N K I          F I N G R I D          H E L S I N G I N  K A U P U N K I          K E M I R A          K U N TA R E K R Y          M E T S Ä  G R O U P          O P

SE UR A A ME I TÄ :

K E SA D U U N I.O RG

Vinkkejä kesätyönhakuun: 
viilaa taitosi huippukuntoon!

Epävarma tulevaisuus? Tutustu eri aloihin muiden nuorten 
kesäduunitarinoiden kautta ja löydä oma juttusi! 

Aloita hakeminen ajoissa ja 
nappaa unelmiesi kesätyö! 

Tänä vuonna tavoitteenamme on tarjota 100 000 onnistunutta kesätyökokemusta!
Tarjosimme 65 000 vastuullista kesätyöpaikkaa kesällä 2018.
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