Apua koulutus- ja ammatinvalintaan internetissä:

www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/ammattia_koulutusta_valitsemassa
www.mol.fi/avo
AVO on työministeriön ammatinvalintaohjelma, joka helpottaa koulutus- ja ammatinvalintaa. AVO:n avulla
voit arvioida omia kiinnostuksiasi ja kykyjäsi ja pohtia mitä toivot tulevalta ammatiltasi.
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/tavoitteiden_jasennys.pdf
Tavoitteiden jäsennystehtävä auttaa pohtimaan omia haaveita ja vahvuuksia omaan uraan liittyen.
Minkälaisia asioita toivoisin uraltani ja työpaikaltani? Miten lähtisin tavoitettani toteuttamaan?
http://www.ammattinetti.fi/
Ammattinetti on Työministeriön verkkopalvelu. Sivuilta löytyy ammattien ja ammattialojen kuvauksia, eri
alojen ammattilaisten haastatteluja ja erilaisia uratarinoita työelämään sijoittumisesta. Ammattinetissä
voit myös tutustua ammattibarometrijärjestelmään, johon on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt
arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä
alueellisesta tilanteesta.
www.ammattibarometri.fi
Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä
lähitulevaisuudessa.
www.foreammatti.fi
Verkkopalvelu, josta löydät vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Kuinka paljon eri ammateissa on
avoimia työpaikkoja? Millä alueilla työpaikat ovat? Mitä osaamista työnantajat työnhakijoilta haluavat?
Kuinka kovaa kilpailu työpaikoista on nyt ja lähitulevaisuudessa?

www.opintopolku.fi
Minne hakisin? Miten haen? Milloin haen? Miten opiskelijat valitaan? Kaikki koulutustieto koottu yhteen
ositteeseen.
www.ammatinvalinta.fi
Sivusto, joka on tarkoitettu erityisesti nuorille. Sivustosta löytyy linkkejä ammatinvalinta-aiheisiin peleihin.
http://www.lao.fi/loader.aspx?id=c3005f10-0d95-48d5-afe2-1b3587b8478f
Selkokieliset ammattikuvaukset –opas.
www.facebook.com/Koulutusneuvonta
Koulutusneuvonta tarjoaa ajankohtaista tietoa koulutusasioista. Voit myös keskustella seinällä ja esittää
kysymyksiä koulutusasioissa.

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/vara-utbildningar/
Åbo akademi utbildningar
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/valj-yrke
Svensk sida som innehåller stöd för funderingar kring yrkesval och utbildning.
http://suotuisasuunta.blogspot.fi
Suotuisa suunta -blogissa kirjoittavat Työlinjan uraohjauksen psykologit, koulutusneuvonnan asiantuntijat ja
työnhaun verkkoryhmien tutorit. Jutut liittyvät ammatinvalintaan, urasuunnitteluun, elämänvalintoihin,
koulutusratkaisuihin ja työnhakuun.
https://toissa.fi/polkuja-ammattiin/ | https://toissa.fi/stigen-till-ett-yrke/
Korkeakoulutusta miettiville sivustolla on ammatteja ja tietoa siitä, mitkä korkeakouluopinnot johtavat
näihin ammatteihin.
https://toissa.fi/sijoittuminen-tyoelamaan/ | https://toissa.fi/placering-i-arbetslivet/
Sivustolla pystyy näkemään myös millaisiin tehtäviin tietyssä koulutuksessa (AMK ja yliopisto) opiskelleet
ovat sijoittuneet. Lisäksi sivustolta löytyy korkeakoulusta valmistuneiden kertomuksia koulutuksista.
https://urapolulla.fi/
Kaikille omaa koulutuspolkua ja ammatinvalintaa miettiville tehtäviä ja teemoja omien uravaihtoehtojen
pohtimiseen, esim. mitä haluan työltä, mitä jo osaan, mitkä ovat mahdollisuuteni tällä uralla.
http://www.uraohjaus.net/
Korkeakouluopiskelijoiden uraohjaus- ja itsearviointipalvelussa voi arvioida itseä ja omaa osaamista.
Sivustolla pystyy hahmottelemaan omia tietoja ja taitoja sekä ajankäyttöä.

