
 
JATKO-OPINNOT JA TYÖNHAKU  
 
Jos tarvitset apua jatko-opintoihin tai töihin hakeutuessasi, Riverian Ura- ja työelämäpalveluiden uraohjaajat 
ovat käytettävissäsi vielä vuosi valmistumisen jälkeen. 
 
Uraohjaaja, jatko-opinnot Eine Paldan, p. 050 542 3710, eine.paldan@riveria.fi  
Uraohjaaja, työnhaku ja työelämäyhteydet Pälvi Malinen, p. 050 441 2271, palvi.malinen@riveria.fi 

 

JATKO-OPINNOT 
Ammattikorkeakoulu- ja yliopistohaku löytyvät samasta osoitteesta:  
 
www.opintopolku.fi  
 
Korkeakoulujen opiskelijavalintoja ollaan kehittämässä. Lisätietoja 
 
Hakuajat: 
 
 
Kevät 2019: Ensimmäinen hakuaika on 9.1. - 23.1.2019 klo 15.00. Se koskee vieraskielisiä 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia, vieraskielisiä yliopistojen pelkästään alempaan 
korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia, sekä 
Tampereen yliopiston teatterityön ja Taideyliopiston koulutuksia. 
 
Kevään toinen hakuaika on 20.3. – 3.4.2019 klo 15.00. Se koskee muita ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavia koulutuksia ja yliopistojen pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että 
ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. 
 
Syksy 2019: 4.9. – 18.9.2019 klo 15. 
 
Opintojen aikana on mahdollista suorittaa ammattikorkeakouluopintoja: www.vaylaopinnot.fi 
 
Työvoimakoulutukset: 
 
Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai 
erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai 
täydennyskoulutusta. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille. 
Koulutuksen aikana maksetaan työttömyysetuutta. Lisätietoja 
 
Ulkomailla opiskelusta ja vaihdosta löydät lisätietoa: 

 http://www.cimo.fi/?read=1 sekä www.maailmalle.net  
 
 
Oletko epävarma alastasi? Tuntuuko että joku muu ala sopisi sinulle paremmin? 
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml 
http://kunkoululoppuu.fi/duunikone/ 
http://sivut.monster.fi/kutsumuskone/ 
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TYÖNHAKU 

 
RiveriaRekry – työnhakusi tukena 

RiveriaRekry on verkkopalvelu, jonka on tarkoitus uudella tavalla saattaa työelämä, Riverian opiskelijat 
sekä vastavalmistuneet yhteen. Työnantajat voivat tarjota RiveriaRekryn kautta koulutus- ja 
oppisopimuspaikkoja, työmahdollisuuksia sekä erilaisia projekteja opiskelijoille ja vastavalmistuneille sekä 
löytää sopivan osaajan tarpeeseensa. 
 
Opiskelijat luovat henkilökohtaisen osaamisprofiilin sekä portfolion RiveriaRekryyn. Palvelu on käytössä 
koko opintojen ajan ja myös valmistumisen jälkeen. RiveriaRekry on verkkopalvelu, jota voi käyttää myös 
sovelluksella. Palvelun kautta pääsee tutustumaan tarjottuihin työmahdollisuuksiin ja projekteihin sekä voi 
lähettää oman profiilin työnantajien nähtäväksi. 
 
Tiitus-mobiilisovelluksen lataaminen: 

• Google Play-kaupasta 
• Applen App Storesta 
• tai osaamisprofiilin voi tehdä verkossa: www.riveria.fi/riveriarekry 

Ohje opiskelijalle / valmistuneelle osaamisprofiilin luomiseen. 
 
 
TE-palveluiden sivuilta löydät mm. avoimet työpaikat, paikkavahdin ja cv-netin:  
www.te-palvelut.fi  
 
Jos et työllisty heti valmistumisesi jälkeen, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi. Ilmoittautuminen 
tapahtuu sähköisesti te-palveluiden oma-asiointi -palvelussa: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi. Jos 
olet yli 25-vuotias ja ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi, sinulla on mahdollisuus hakeutua 
omaehtoisesti opiskelemaan työttömyysetuudella: http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html    
 
Riveriassa voit täydentää omaa osaamistasi suorittamalla tutkinnon osia, ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnon. Lisätietoa saat  www.riveria.fi/jatkuvahaku tai sähköpostitse 
hakuneuvonta@riveria.fi. 
 
Jatkossa työmarkkinatorin hakupalvelu korvaa mm. avoimet työpaikat palvelun. Työmarkkinatorin 
ensimmäinen versio on julkaistu ja siihen pääset täältä: http://tyomarkkinatori.fi/  
 
Avoimia työpaikkoja löydät myös seuraavilta nettisivustoilta:  
www.duunitori.fi 
www.oikotie.fi 
www.avointyopaikka.fi 
www.duunia.net 
www.valtiolle.fi 
www.kuntarekry.fi 
www.rekrytointi.com 
www.monster.fi 
www.jobilla.fi  
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Henkilöstöpalvelualan yritykset tarjoavat eri alojen työpaikkoja. Listalla vain osa yrityksistä: 
www.barona.fi  
www.vmp.fi 
www.rtkhenkilostopalvelu.fi 
www.smilepalvelut.fi  
www.hryhtiot.fi/  
www.ehtahenkilostopalvelut.fi  
www.go-on.fi 
www.hrmentor.fi  
www.manpower.fi 
www.opset.fi  
 
Freelancerille töitä- sivustolta löydät avoimet keikat eri alojen freelancereille: 
www.freelanceri.info 
 

Tukea työllistymiseen: 

Palkkatuki 

Työnantajalle annettava rahallinen korvaus, kun työntekijällä on osaamisvaje työtehtäväänsä. Yleensä 
tulkitaan, että vastavalmistuneella on osaamisvajetta. Lisätietoja 

Rekrytointikokeilu 

Kokeilun avulla työnantaja voi arvioida työntekijän soveltuvuutta työtehtävään ennen palkkasuhteen 
solmimista. Lisätietoja 

Oppisopimus 

Pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, jonka aikana ollaan työpaikkaan palkallisessa työsuhteessa. Näin 
voi opiskella joko koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Lisätietoja 

Nykyisin voi myös ns. normaaliopintojen välillä solmia joustavan oppisopimuksen lyhytaikaiseen palkalliseen 
työsuhteeseen. Mitä eroa on koulutus-, oppi- ja joustavalla oppisopimuksella? Lisätietoja 

Työkokeilu 

Työttömyyden aikana on mahdollista kokeilla työskentelyä uudella alalla tai mahdollisuuksia palata 
työmarkkinoille. Kokeilun ajalta maksetaan työttömyyskorvausta. Lisätietoja 

 

Muita hyödyllisiä linkkejä työnhakuun liittyen: 
 
Tie työelämään -verkkopalvelusta löydät tietoa, keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja 
työllistymiseen: www.tietyoelamaan.fi.  
 
LinkedIn on erinomainen työkalu työnhakuun ja verkostoitumiseen: www.linkedin.com. Voit ladata itsellesi 
LinkedIn käyttöoppaan ilmaiseksi netistä: http://linkedinopas.fi. 
 
Työelämään.fi -sivusto kertoo sinulle työelämän keskeiset pelisäännöt sekä työntekijän velvollisuudet ja 
oikeudet tiiviissä paketissa: www.tyoelamaan.fi 
 
 
Ohjausta ja neuvontaa tarjoavat myös Ohjaamot: 
 
Ohjaamot tarjoavat tukea koulutukseen ja työelämään siirtymiseen, asumiseen, vapaa-aikaan tai vaikkapa 
toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Katso oman kuntasi yhteystiedot: www.ohjaamot.fi -osoitteesta. 

http://www.barona.fi/
http://www.vmp.fi/
http://www.rtkhenkilostopalvelu.fi/
http://www.smilepalvelut.fi/
http://www.hryhtiot.fi/
http://www.ehtahenkilostopalvelut.fi/
http://www.go-on.fi/
http://www.hrmentor.fi/
http://www.manpower.fi/
http://www.opset.fi/
http://www.freelanceri.info/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/rekrytointikokeilu/index.html
https://www.riveria.fi/opiskelemaan/oppisopimus
https://www.riveria.fi/files/Riveria_koulutussopimus_oppisopimus_joustavaopso.pdf
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html
http://www.tietyoelamaan.fi/
https://tyoelama.duunitori.fi/linkedin-nettityonhaun-kivijalka/
http://www.linkedin.com/
http://linkedinopas.fi/
http://www.tyoelamaan.fi/
http://www.ohjaamot.fi/

	JATKO-OPINNOT
	RiveriaRekry – työnhakusi tukena

