
Tukea ja ohjausta amiksen ja lukion jälkeen 



Olet jättämässä lukion tai amiksen taaksesi. Voi olla, että sinulla on 
selkeät jatkosuunnitelmat ja kuviot, mutta voi olla niinkin, että et 
yhtään tiedä, minne seuraavaksi suuntaisit. Kuuluitpa kumpaan 
porukkaan tahansa, toivomme, että tästä oppaasta on sinulle hyötyä, 
kun suuntaat entistä itsenäisempään elämään ja huomaat pohtivasi 
esimerkiksi seuraavia juttuja:

Mitä tukia minun on mahdollista hakea ja mistä?
Miten saan raha-asiani kuntoon? 
Mistä löydän kämpän/opiskelupaikan/työpaikan? 
Mikä minusta tulee isona vai tuleeko minusta mitään? 
Pitäisiköhän minun ilmoittautua työkkäriin?
Pitäisiköhän aloittaa joku harrastus?
Kuka ehtis kuunnella?
Kuka vois auttaa?

Jos oppaan selailtuasi olet yhä ihan pihalla, mistä aloittaa, 
niin aloita Ohjaamosta!

Terveisin
Ohjaamon väki



Turun Ohjaamo

Turun Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu palvelupiste, jossa 

autamme nuoria mm. työllistymiseen, opiskeluun, asumiseen, toimeentu-

loon ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelut ovat maksuttomia. 

Ohjaamoon tullessa ei tarvitse tietää, mikä on oikea taho hoitamaan asiaasi 

tai minkä alan ammattilaiselta saisit apua mihinkin pulmaan. 

Ohjaamoon olet tervetullut omana itsenäsi!

Työnhakijan palvelut

Kaipaatko apua työnhaussa tai TE-toimiston 
palveluissa? Meiltä saat työnhakuvinkkejä, apua 
työnhakijaksi ilmoittautumisessa, ajankohtaista 
tietoa mm. palkkatuesta, työkokeilusta ja 
työllistymismahdollisuuksista. Ohjaamo toimii 
osana Turun seudun kuntakokeilua. 
https://www.turku.fi/tyollisyyskokeilu

Tietoa ja neuvontaa opiskeluun liittyvissä 
asioissa

Suunnitteletko hakevasi opiskelemaan? Haluatko 
tukea koulutukseen hakeutumisessa?  
Mietityttääkö ura- tai alavalinta? Meiltä saat apua 
ammatinvalintaan ja ura-ohjaukseen koulutus-
neuvojilta, opinto-ohjaajilta ja TE-toimiston 
uraohjauspsykologeilta 

Asumisneuvonta

Oletko etsimässä asuntoa? Onko sinulla 
asumiseen ja asunnon hankintaan liittyviä 
erityisiä haasteita tai kysymyksiä? 
Erityisasumisneuvoja Seija auttaa sinua 
konkreettisesti eteenpäin.

Tukea hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin

Psykiatrisesti suuntautunut sairaanhoitaja Tanja 
auttaa sinua mielen hyvinvoinnin asioissa. Hän 
palvelee ajan-varauksella Ohjaamon turkulaisia
asiakkaita, joilla ei ole psykiatrisen hoidon 
asiakkuutta. 

https://www.turku.fi/tyollisyyskokeilu


Turun Ohjaamo 

Mietityttääkö ihmissuhteet, seurustelu tai 
seksuaalisuus? Seksuaalineuvoja Marjukka 
palvelee ajanvarauksella Ohjaamon 
turkulaisia asiakkaita.

Toimeentulo

Ovatko raha-asiat solmussa? Onko tukien 
hakeminen hankalaa? Autamme sinua 
toimeentuloon liittyvissä asioissa 
yhteistyössä Kelan ja talous- ja 
velkaneuvonnan kanssa.

Ota yhteyttä! 

HUOM! Tarkistathan aukioloaikamme ja 
palvelutapamme aina somesta tai 
internetsivultamme ennen kuin olet 
yhteydessä. 

Osoite: Käsityöläiskatu 10, 1. krs, 
20100 Turku 

Puhelin/WhatsApp: 040 724 5440 
ma-pe klo 10-16

Sähköposti: ohjaamo@turku.fi

Chat avoinna nettisivuillamme 
ti-pe klo 12-15 
http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-
turku/etusivu

Seuraa meitä somessa:
Facebook: Ohjaamo Turku
Instagram: ohjaamoturku

Me palvelemme Sinua

Ohjaamossa. 

mailto:ohjaamo@turku.fi
http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-turku/etusivu


Työpiste

Työpiste on Turun kaupungin palvelupaikka turkulaisille. Työpiste tarjoaa

sinulle henkilökohtaista uraohjausta ja apua työllistymiseen. 

Turku on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jonka asiakasryhmään

kuuluvat kaikki työttömät nuoret. Työpiste on sinun asiointipaikkasi.

Työpiste palvelee sinua tarjoamalla apua ja tukea työllistymiseen, kouluttautumiseen, 

kuntoutumiseen, asumiseen, omaan talouteen ja hyvinvointiin liittyvissä 

kysymyksissä. Sinulla on oma työntekijä, joka varmistaa, että tilanteesi etenee 

tavoitteen mukaisesti.

Palvelumme:

• Uraohjaus – Tavoitteet-suunnitelma-toimenpiteet-seuranta

• Ohjaus työllistymistä edistäviin palveluihin

• Suora työllistäminen ja koulutukseen ja palveluihin ohjaus

• Oman ohjaajan tuki ja seuranta

• Tapahtumat ja kohdennetut infot (webinaarit)

• Ohjaamon palvelut

• Turun ammatti-instituutin Ohjaus- ja hakupalvelu

• Kaupungin, Kelan ja TE-toimiston yhteinen TYP-toiminta

• Valmennukset ja ForeAmmatti-ohjelma

TULE KÄYMÄÄN!
Tarkista aukioloaikamme netistä.

Työpiste, Käsityöläiskatu 10
ma–pe klo 8.30–16

Puh. 02 262 5072
Chat-palvelu 
tyopiste@turku.fi 
Työpisteen Facebook

Palvelupiste Kauppatorin Monitori,
Kop-kolmio, Aurakatu 8, ma–pe klo 9–16

http://www.turku.fi/tyopisteen-chat
mailto:tyopiste@turku.fi
https://www.facebook.com/tyopisteturku/


Tieto- ja neuvontapalvelu 
NuortenTurku

NuortenTurusta saat ohjausta ja 
vinkkejä muun muassa harrastus- ja 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksien 
löytämiseen, asunnon etsimiseen, 
kesätyönhakuun sekä apua erilaisten 
sähköisten lomakkeiden täyttämiseen 
ja asiointiin verkossa. 

Meillä voit yhdessä työntekijän 
kanssa miettiä erilaisia vaihtoehtoja 
juuri sinua mietityttävissä asioissa. 
Tarvittaessa ohjaamme sinut 
eteenpäin tarvitsemiesi palveluiden 
piiriin.

Yhteystiedot:

Puhelin: 040 183 3562 
(myös WhatsApp)

Sähköposti: nuortenturku@turku.fi

Instagram ja Facebook: 
@nuortenturku

www.turku.fi/nuortenturku

Tavoitat meidät myös Discordissa. 
Kutsulinkki löytyy nettisivujemme 
kautta.

mailto:nuortenturku@turku.fi
http://www.turku.fi/nuortenturku


15–29-vuotias nuori tai nuori aikuinen, 
etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa 
voit tulla juttelemaan mieltäsi askarrut-
tavista asioista vaikka kahvikupin 
äärelle. Toimintamme on sinulle täysin 
vapaa-ehtoista ja luottamuksellista. 

Ota meihin yhteyttä jos:

• tulevaisuudensuunnitelmasi ovat 
epäselvät tai työ- tai opiskelupaikka 
on hakusessa

• virallisten lomakkeiden täyttäminen 
tuntuu vaikealta

• olet yksinäinen tai kaipaat tekemistä 
tai haluat vain jutella tai kaipaat tukea 
hankalalta tuntuvassa 
elämäntilanteessa.

• sinulla on elämässäsi asioita, joihin 
kaipaat muutosta tai apua.



KOMPPI ETSIVÄ NUORISOTYÖ/
TURUN KAUPUNKI

sähköposti: etsivat@turku.fi

Sami Renberg  puh. 044 907 2366
Laura Hosseini puh. 044 907 2363
Jael Silander    puh. 040 147 2650
Iina Kela           puh. 044 907 2965
Aku Eerola       puh. 040 665 5174
Sanna Airaksinen puh. 040 665 4480

ETSIVÄ NUORISOTYÖ VENTTI/ 
VALO-VALMENNUSYHDISTYS

Petri Helmi       puh. 040 636 1163
petri.helmi@valo-valmennus.fi

Anu Knuutila     puh. 040 756 3838
anu.knuutila@valo-valmennus.fi

Tommi Grönroos puh. 040 636 1334
tommi.gronroos@valo-valmennus.fi

A-KLINIKKASÄÄTIÖ / 
NUORTEN PALVELUT TURKU

Maija Luukkonen puh. 040 674 2873 
maija.luukkonen@a-klinikka.fi

mailto:etsivat@turku.fi
mailto:petri.helmi@valo-valmennus.fi
mailto:anu.knuutila@valo-valmennus.fi
mailto:tommi.gronroos@valo-valmennus.fi
mailto:maija.luukkonen@a-klinikka.fi


TE-palvelut

Työnhakijaksi ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelujen Oma asiointi –

verkkopalvelussa, kun opintosi päättyvät eikä sinulla ole opiskelu- tai 

työpaikkaa. 

Aloita työnhakusi ja ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä 

työttömyyspäivänäsi osoitteessa te-palvelut.fi > Oma asiointi. 

Ilmoittautumisessa on yleensä kolme vaihetta, jotka on hyvä tehdä kaikki 

kerralla. 

1. Ilmoittaudu työnhakijaksi. Täytä tarkasti kaikki pyydetyt tiedot.

2. Tee digitaalinen palvelutarvearviointi.

3. Laadi tai päivitä työllistymissuunnitelmasi.

Muista, että työttömyysetuus haetaan erikseen Kelasta tai työttömyyskassasta!

Alle 25-vuotiaan velvollisuus hakea koulutukseen

Toimi näin, kun olet alle 25-vuotias etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion 

jälkeen tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta:

Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan, tutkintoon johtavaan, 

ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen 31.8. mennessä (mm. amma-

tilliset perustutkinnot, korkeakoulututkinnot).

Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun.

Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa.

Osallistu pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin 

tilaisuuksiin. Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.

Lue lisää:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/index.html

Tarvittaessa voit kysyä lisää ja pyytää apua Turun Ohjaamosta!

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/index.html


TE-toimisto tarjoaa monenlaisia palveluita 
nuorille työnhakijoille työnhaun ja ura-
suunnitelmien tueksi. Tässä muutama 
poiminta palveluista.

Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennuksessa opit 
hakemaan työtä tavoitteellisesti ja 
itsenäisesti. 

http://toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-
suomi/asioimeilla/tyonhakijat/tyonhakuval
mennukset

Uravalmennus 

Uravalmennuksessa saat ohjausta ja 
tukea ammatinvalinta- ja 
uravaihtoehtojesi selkiyttämiseen ja 
työelämävalmiuksien kehittämiseen.

http://toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-
suomi/asioimeilla/tyonhakijat/uravalmenn
ukset

Työhönvalmentajapalvelu

Työhönvalmentajalta saat tilanteeseesi 
räätälöityä yksilöohjausta, kun etsit 
sinulle sopivaa työ- tai koulutuspaikkaa.

https://toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-
suomi/tyohonvalmennus

TE-palvelut

http://toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-suomi/asioimeilla/tyonhakijat/tyonhakuvalmennukset
http://toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-suomi/asioimeilla/tyonhakijat/uravalmennukset
https://toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-suomi/tyohonvalmennus


Ammatinvalintapsykologin palvelut

TE-toimiston ammatinvalintapsykologin 
kanssa voit pohtia elämäntilannettasi, 
ominaisuuksiasi, työ- ja toimintakykyäsi, 
työelämään liittyviä odotuksiasi, 
kiinnostuksiasi sekä aikaisempia 
kokemuksiasi koulutuksessa ja työssä.

http://toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-
suomi/ammatinvalintajauraohjaus

Työvoimakoulutus

Työnhakijana voit hakea TE-toimiston 

kautta ammatilliseen työvoima-

koulutukseen. Työvoimakoulutukseen 

valitaan ensisijaisesti 20 vuotta täyttäneitä. 

Tarjolla on tutkintoon ja tukinnon osaan 

valmistavia koulutuksia, mutta myös 

täydennyskoulutuksia, työelämän lupa- ja 

korttikoulutuksia sekä yrittäjyyskoulutusta.

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

Varsinais-Suomen TE-toimiston 

YouTube-kanavalta löydät TE-liven 

streamit ja tallenteet, sekä videoita TE-

palveluista. Sieltä löytyy mm. nuorten 

alkuinfo uusille työnhakijoille. 

https://www.youtube.com/tepalvelutvs

HUOM! Turun kaupunki on mukana 

työllisyyden kuntakokeilussa ja osa 

turkulaisista nuorista työnhakijoista saa 

työllisyyspalvelunsa TE-toimiston sijasta 

Työpisteeltä 6/2023 saakka. TE-palvelut ovat 

kuitenkin asiakkaiden käytössä.

TE-palvelut

http://toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-suomi/ammatinvalintajauraohjaus
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/
https://www.youtube.com/tepalvelutvs


Kelan palvelut ja etuudet

Opintotuki

• Hae opintotukea, kun olet vastaanottanut opiskelupaikkasi. Jotta sinulla on 
oikeus saada opintotukea, opintojen tulee olla päätoimisia. 

• Opintotuki = opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintorahan määrään 
vaikuttaa ikäsi, oppilaitoksesi ja asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona. 

• Jotta voit saada opintotukea, opintojesi pitää edistyä riittävästi. Jos oppilaitos 
huomaa, etteivät opintosi edisty riittävästi, se ilmoittaa asiasta Kelalle. Tämän 
jälkeen Kela lähettää sinulle asiasta selvityspyynnön. On tärkeää, että vastaat 
selvityspyyntöön ja selvität tilanteesi sekä syyt, joiden vuoksi opintosi ovat 
hidastuneet, muutoin Kela lakkauttaa opintotukesi.

• Jos sinulla on muita tuloja opintotuen ja yleisen asumistuen lisäksi, tulee sinun 
huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä Kelan määrittelemää vuositulorajaasi. 
Muistathan myös ilmoittaa Kelaan, jos valmistut aikaisemmin tai keskeytät 
opintosi, ettei Kela maksa sinulle liikaa opintotukea. 
https://www.kela.fi/opiskelijat-pikaopas

Yleinen asumistuki

• Omillaan asuva opiskelija voi hakea opintotuen lisäksi yleistä asumistukea. 
Yleisen asumistuen määrään vaikuttaa asumismenot (asunnon vuokra), asunnon 
sijaintikunta, asutko yksin vai esimerkiksi kämppiksen kanssa (ruokakunta) ja 
tulot.

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

https://www.kela.fi/opiskelijat-pikaopas
https://www.kela.fi/asumistuen-pikaopas


Kelan palvelut ja etuudet2

Työttömyysetuus

• Jos opintosi päättyvät eikä sinulla ole opiskelu- tai työpaikkaa tiedossa, ilmoittaudu heti 
työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Alle 25-vuotiaille on erityisiä ehtoja 
työttömyysetuuden saamiseksi. Ammattikouluttamattomat voivat saada 
työmarkkinatukea vasta viiden kuukauden odotusajan jälkeen. Työmarkkinatukea pitää 
hakea erikseen Kelasta.https://www.kela.fi/tyottoman-pikaopas

Perustoimeentulotuki

• Voit hakea toimeentulotukea, jos rahasi eivät riitä välttämättömiin menoihin. 
Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka tarkoittaa, että sinun tulee aina ensin 
selvittää oikeutesi ensisijaisiin etuuksiin, kuten opintotukeen ja yleiseen asumistukeen. 

• Perustoimeentulotukea haettaessa tehdään laskelma tuloistasi ja menoistasi. 
Toimeentulotukioikeutta arvioitaessa tuloksi katsotaan mm. opintolaina, mahdollinen 
omaisuus ja säästöt.
https://www.kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas

Mitä asioita ja muutoksia minun tulee ilmoittaa Kelaan? 

On tärkeää, että ilmoitat mahdollisimman pian muutoksista Kelaan, sillä näillä saattaa olla 
vaikutus oikeuteesi etuuksiin ja/tai tukien määriin. Ilmoita Kelalle esimerkiksi seuraavista 
tilanteista:

• Muutat pois vanhempasi luota tai muutat vanhempasi luokse asumaan

• Keskeytät opintosi

• Vaihdat oppilaitosta tai tutkintoa

• Valmistut arvioitua aikaisemmin

• Suoritat osan opinnoista ulkomailla, vaihto-opiskelujakso 

• Muutat toiseen asuntoon

• Asumismenot muuttuvat (esimerkiksi vuokran määrä nousee)

• Tuloissasi tapahtuu muutos (esimerkiksi alat työskennellä opintojen ohella)

• Samaan asuntoon muuttaa tai muuttaa pois toinen henkilö/kämppäkaveri

https://www.kela.fi/tyottoman-pikaopas
https://www.kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas


Kelan palvelut ja etuudet 

Miten voin asioida Kelan kanssa? 

• OmaKela asiointipalvelu verkkosivuilla www.kela.fi (kirjaudutaan 
verkkopankkitunnuksilla tai esimerkiksi Mobiilivarmenteella)

• OmaKelassa voit täyttää ja lähettää hakemuksia

• OmaKelassa voit myös lähettää liitteitä (kuvina, tiedostoina)

• Viestipalvelu on hyvä ottaa käyttöön jolloin Kela voi lähettää sinulle viestiä. 
Viestipalvelun kautta voit myös itse lähettää viestiä Kelalle

• Varaa aika Kelan puhelinpalveluun, saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi

• Valitset itsellesi sopivan ajankohdan jolloin Kelan palveluasiantuntija soittaa 
sinulle

Palvelupisteet Turussa

• Kauppatorin Monitori (KOP-kolmio, Aurakadun ja Eerikinkadun kulma)

• Skanssin Monitori (Kauppakeskus Skanssi, 2. kerros)

• Pop-up neuvontaa Ohjaamossa (Käsityöläiskatu 10)

Somekanavat jne.

• IG: @kela_fpa

• FB: https://www.facebook.com/kelafpa

• YouTube: https://www.youtube.com/user/Kelakanava

• https://elamassa.fi/

http://www.kela.fi/
https://www.facebook.com/kelafpa
https://www.youtube.com/user/Kelakanava
https://elamassa.fi/


Talous- ja velkaneuvonta
VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO 

Palvelumme

Talous- ja velkaneuvonnassa 
autamme sinua talousasioissa. 

Palvelu on maksutonta 
yksityishenkilöille.

Voit kääntyä minkä tahansa 
oikeusaputoimiston puoleen 
kotikunnastasi riippumatta. 

Yleisimmät järjestelykeinomme

• Talousneuvonta

• Vapaaehtoiset 
takaisinmaksusuunnitelmat

• Sosiaalinen luototus

• Takuusäätiön takaus

• Velkajärjestely

Ota yhteyttä

Puhelinpäivystys palvelee arkisin
klo 10-11 

Puhelin: 029 566 0430

Turun poliisitalo, Eerikinkatu 40-42 A 
Huom. Turvatarkastus

PL 79, 20101 Turku

varsinais-
suomi.velkaneuvonta@oikeus.fi

Chat arkisin klo 10-12 ja torstaisin klo 

15-17 osoitteessa

www.talousjavelkaneuvonta.fi

Voit ottaa yhteyttä pienessä tai 
suuremmassa talousasiassa.

mailto:varsinais-suomi.velkaneuvonta@oikeus.fi
http://www.talousjavelkaneuvonta.fi/



