Hjälp vid val av utbildning och yrkesval på internet :
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/ammattia_koulutusta_valitsemassa
www.mol.fi/avo
AVO är arbetsministeriets yrkesvalsprogram. AVO hjälper dig med val av utbildning eller yrke. Med hjälp av
AVO kan du testa dina intressen och förmågor samt fundera på vad du önskar av ditt blivande yrke.
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/tavoitteiden_jasennys.pdf
Uppgiften med att definiera målsättningarna får dig att fundera på dina egna drömmar och starka sidor
med tanke på den egna karriären. Hurdana saker skulle jag önska av min karriär och min arbetsplats? Hur
skulle jag börja förverkliga och nå mitt mål?
www.ammattinetti.fi
Ammattinetti (Yrkesinfo) är arbetsministeriets nättjänst. I Yrkesinfo finns beskrivningar av yrken och
yrkesbranscher, intervjuer med sakkunniga inom olika branscher och olika karriärhistorier om hur de
placerat sig i arbetslivet. I Yrkesinfo kan du även bekanta dig med yrkesbarometersystemet där man har
samlat bedömningar av utvecklingsutsikter för yrken och utsikter för tillgången på arbetskraft för ca 200
centrala yrken i arbetslivet samt den regionala situationen. Bedömningarna har sammanställts av arbetsoch näringsbyråerna.
https://www.ammattibarometri.fi/?kieli=sv
Yrkesbarometern baserar sig på arbets- och näringsbyråernas bedömningar av framtidsutsikterna för
centrala yrken inom den närmaste framtiden.
www.foreammatti.fi
Foreammatti är en finskspråkig tjänst där du hittar svar på bl.a. följande frågor: Hur många lediga platser
finns det ang. olika yrken? Var finns dessa arbetsplatser? Hurdant kunnande värdesätter arbetsgivarna? Hur
hård är konkurrensen om lediga jobb i dag och i framtiden?
www.opintopolku.fi
Vart ska jag söka? Hur söker jag? När söker jag? Hur väljs studerandena? All utbildningsinformation på en
adress.
www.ammatinvalinta.fi
Dessa finskspråkiga sidor är speciellt avsedda för ungdomar. Där hittar man länkar till yrkesvalsspel.

http://www.lao.fi/loader.aspx?id=c3005f10-0d95-48d5-afe2-1b3587b8478f
Guide med lättlästa yrkesbeskrivningar (på finska).

www.facebook.com/Koulutusneuvonta
Koulutusneuvonta (utbildningsrådgivningen) erbjuder aktuell information om utbildning. Du kan också
diskutera och fråga om utbildningen. Denna service finns endast på finska.

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/vara-utbildningar/
Åbo akademis utbildningar
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/valj-yrke
Svensk sida som innehåller stöd för funderingar kring yrkesval och utbildning.

http://suotuisasuunta.blogspot.fi
I den finskspråkiga bloggen Suotuisa suunta behandlas yrkesval, karriärplanering, livets stora val,
utbildningsfrågor och jobbsökning. Skribenterna är Jobblinjens psykologer vid karriärvägledningen,
sakkunniga inom utbildningsrådgivningen eller nättutorer.
https://toissa.fi/stigen-till-ett-yrke/
För de som funderar på högskolestudier finns information om till vilka yrken olika högskolestudier leder.

https://toissa.fi/placering-i-arbetslivet/
På sidorna kan man också se till hurdana uppgifter personer med en viss utbildning (YH och universitet) har
placerat sig. Där finns också utbildningsberättelser om utbildningarna. Berättelserna är skrivna av de som
utexaminerats från en högskola.

https://urapolulla.fi/
Uppgifter och teman för den som funderar på sin utbildningsväg och yrkesval, t.ex. vad vill jag få ut av mitt
arbete, vad jag redan kan och vilka är mina karriärmöjligheter inom respektive yrke, på finska.

http://www.uraohjaus.net/
I karriärväglednings- och självbedömningstjänsten för högskolestuderande kan man bedöma sig själv och
sin kompetens. På sidorna kan man bedöma sina egna kunskaper och färdigheter samt tidsanvändning, på
finska.

