ควรเริมการวางแผนการศึกษาต่อแต่เนิน ๆ
จุดเริมต ้นของการแนะแนว คือ ความต ้องการ และความสนใจ
ิ ําคัญทีสุดคือการรับฟั งว่าเด็กต ้องการทํา
ของนักเรียน สงส
อะไรเมือเป็ นผู ้ใหญ่แล ้ว เนืองจากในท ้ายทีสุดแล ้วทุกคนก็จะ
ิ ใจของตัวเอง
ใชช้ วี ต
ิ ของตัวเองและรับผิดชอบต่อการตัดสน
หน้าทีของครอบคร ัวคือให้การสน ับสนุนน ักเรียนในการ
ิ ใจเรืองการศก
ึ ษาและ
ต ัดสน
ี
การเลือกอาชพ
การพูดคุยกับเด็กและบอก
ประสบการณ์ของตนเองเป็ นสงิ
สําคัญ แต่ท ้ายทีสุดแล ้วเด็กก็ม ี
ิ ธิในการเลือกอาชพ
ี ของ
สท
ตัวเอง
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ึ ษา ชว่ ยดํารงรักษาความเป็ นอยูท
การศก
่ ดี
ี และความเสมอภาคกันของ
ึ ษาในระดับชนเกรด
ั
มนุษย์ ดังนั น ในประเทศฟิ นแลนด์ การศก
1-9 จึงไม่
ี ค่าใชจ่้ าย และทุกคนก็เข ้าร่วมในการศก
ึ ษานัน หากไม่มี
ต ้องเสย
ึ ษา ก็จะไม่มโี อกาสได ้งานทีดีและไม่มค
ี การ
การศก
ี วามก ้าวหน ้าในอาชพ
งาน
ิ ําคัญในโรงเรียนของประเทศฟิ นแลนด์ ทังในการ
ความเสมอภาคคือสงส
ึ ษาขันพืนฐาน ระดับมัธยมปลาย และ ระดับ
เรียนหลักสูตรการศก
ึ ษาด ้วย ทุกอาชพ
ี และหน ้าทีในการทํางานนั นสามารถทําได ้ทัง
อาชวี ศก
ี จะมีผู ้ชายเข ้าสมัครมากกว่า
ผู ้ชายและผู ้หญิง ถึงแม ้ว่าในบางสาขาอาชพ
ี มีผู ้หญิงสมัครมากกว่าผู ้ชายก็ตาม
ผู ้หญิง หรือในบางสาขาอาชพ
ี หรือหน ้าทีการงานทีทํา
ในชว่ งชวี ต
ิ หนึง สามารถมีการเปลียนสายอาชพ
ี เดิมเป็ น
ได ้หลายครัง ในอดีตนันถือเป็ นเรืองปกติทจะทํ
ี
างานในอาชพ
ั
เวลานาน แต่ในปั จจุบัน งานสว่ นมากอาจะเป็ นงานชวระยะเวลาหนึ
ง หรือ
มีลักษณะเป็ นโครงการ
้
ในประเทศฟิ นแลนด์นัน ถือเป็ นเรืองปกติทจะใช
ี
ระยะเวลานานในการเรี
ยน
บ่อยครังทียังคงมีการเรียนต่อเนืองไปในขณะทีทํางานแล ้วด ้วย และ
ึ ษาเพิมเติมในสาขาอาชพ
ี ของ
สามารถศก
ี ในการ
ตัวเองได ้ สามารถเปลียนสายอาชพ
ึ ษาผู ้ใหญ่ และนอกจากนียัง
เรียนหลักสูตรศก
สามารถเรียนเป็ นงานอดิเรกในบางวิชาที
เหมาะสมกับตนด ้วย การเรียนตลอดชวี ต
ิ ถือ
เป็ นเรืองสําคัญสําหรับทุกๆ คนทีอาศัยอยูใ่ น
ประเทศฟิ นแลนด์

3

นักเรียนจะได้รบั การแนะแนวในช่วงของการเรียนหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน
ในโรงเรียนประถม คือชันเกรด - ส่วนมากจะเรียนกับครูประจําชัน luokanope ajan ในกรณีนี
ครูจะทําหน้าทีหลักในการแนะแนวเรืองการเรียนและแผนการในอนาคต ในโรงเรียนมัธยมต้น เกรด บุคคลทีสําคัญคือ ครูประจําชัน luokanvalvoja และ ครูแนะแนว oppilaanohjaaja (opo)
โดยครูทสอนแต่
ี
ละวิชาก็จะให้การแนะแนวแก่นักเรียนด้วย ตัวอย่างเช่นจะบอกว่าการเรียนวิชา เคมี เมือ
เรียนแล้วสามารถทําอาชีพอะไรได้บา้ ง
ในชันเรียนเกรดแปดเป็นต้นไป การแนะแนวนักเรียนจะเน้นเรืองการเรียน และการเลือกอาชีพในอนาคต
โดยผูท้ ําหน้าทีคือครูแนะแนว โดยการแนะแนวจะทําโดยรวมในชันเรียนและจะพูดคุยถึงเรืองต่างๆ
เกียวกับนักเรียน เช่น ระบบการศึกษาของประเทศฟิ นแลนด์ การแนะนําอาชีพต่างๆ และการสมัครเข้า
ศึกษาต่อ
รูปแบบของการแนะแนวทีสําคัญคือ การพูดคุยรายบุคคลกับนักเรียนด้วย โดยพ่อแม่กส็ ามารถเข้าร่วมการ
สนทนาได้ดว้ ย ส่วนมากแล้วจะนัดเวลากับนักเรียนเป็นเวลา นาที โดยจะเน้นไปทีการวางแผนส่วนตัว
ให้นกั เรียน
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นฐานแล้วŤจะสมัครเรี ยนในระดับการศึกษาขันทีสองด้วยŤระบบการ
คัดเลือกแบบรวม (yhteishaku)
ิ การศก
ึ ษา ใน
หน้าทีในการเรียนจะดําเนินต่อไปจนถึงสนปี
ึ ษาทีเด็กมีอายุค รบ 17 ปี บริบูรณ์ โดยหน า้ ทีใน
ปี การศ ก
ิ ดลงทันทีในวันทีเด็กมีอายุครบ 17 ปี บริบรู ณ์
เรียนจะไม่สนสุ
ึ ษาต่อ ระดับการศก
ึ ษาขันที
เด็กเกือบจะทุกคนจะสมัครเข ้าศก
ึ ษาตอนปลาย lukio และอาชวี ศก
ึ ษา
สอง ระด ับม ัธยมศ ก
ammattikoulutusta หรือการนํ ามารวมกัน คือ การเรียนแบบ
ึ ษา
ประกาศนียบัตรควบคู่ kaksoistutkintoa หากไม่มก
ี ารศก
ึ ษาขันทีสอง ก็สามารถหางานทําใน
อย่างน ้อยในระดับการศก
ประเทศฟิ นแลนด์ได ้ยาก

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา จะสมัครด้วยระบบคัดเลือกแบบ
รวม ช่วงเกรด ในฤดูใบไม้ผลิ
นั กเรียนจะกรอกแบบฟอร์มในอินเตอร์เนท ซึงเด็กสามารถเลือกสมัครทีศึกษาต่อต่างๆ ได ้ ห ้า แห่ง โดย
ในประเทศฟิ นแลนด์จะใช ้วิธส
ี มัครวิธเี ดียวกันทุกที เวปไซท์คอ
ื www.opintopolku.fi โดยจะแจ ้ง
รายละเอียดการรับเข ้าศึกษาต่อทางจดหมายช่วงต้นเดือนมิถน
ุ ายน

โรงเรียนจะส่งคําแนะนําไปทีบ้านก่อนการลงทะเบียน
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นักเรียนบางคนสามารถเลือกว่าจะ
ึ ษาตอนปลาย
เรียนระดับมัธยมศก
ึ ษาได ้อย่างง่ายดาย
หรือ อาชวี ศก
แต่นักเรียนบางคนก็ต ้องการ
ิ ใจ
คําแนะนํ าอย่างมากในการตัดสน
ทังจากทางบ ้านและทีโรงเรียนและ
จากผู ้ใหญ่คนอืน ๆ
ผลการเรียนในประกาศนียบ ัตร
ํ เร็จการศ ก
ึ ษาขนพื
สา
ั นฐานนนมี
ั
ํ ค ัญมากเนืองจาก
ความสา
โรงเรียนม ัธยมปลาย และ
ึ ษาจะใช ้
สถาบ ันอาชวี ศก
ประกอบการค ัดเลือกน ักเรียน
ึ ษาต่อ
เข้าศก
ึ ษาแบบอาชวี ศก
ึ ษาอาจมี
ในการศก
ึ
การสอบคัดเลือก ซงจะได
้คะแนน
ด ้วย แต่ผลการเรียนทีดีถอ
ื เป็ นสงิ
สําคัญ ดัง นันการเรียนให ้ราบรืน
และคะแนนทีดีทสุ
ี ดในการเรียน
ึ ษาขันพืนฐานจึง
หลักสูตรการศก
เป็ นเรืองทีสําคัญ

ึ ษาตอนปลาย, หล ักสูตร
หล ักสูตรม ัธยมศก
ึ ษา และ การทําสญญาเพื
ั
อาชวี ศก
อเรียนรูใ้ นที
ทํางาน ถ อ
ื เป็ นว ิธ ท
ี ได
ี ร้ ับการยอมร ับในการเข า้
่ วี ต
สูช
ิ การทํางาน ในปี ทผ่
ี านๆ มา การเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษายังเป็ นทีนิยมมากเช่น
เคย ทางเลือกทังสองทางถือเป็ นทางเลือกทีนิยม
ในหมูน
่ ักเรียนในด ้านความก ้าวหน ้าในชีวต
ิ แต่การ
เลือกทําสัญญาเพือเรียนรู ้ยังไม่คอ
่ ยเป็ นทีนิยมมาก
นั กในหมูผ
่ ู ้เยาว์
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ึ ษาตอนปลายL ukio
ม ัธยมศก
โดยปกติแล ้วการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะใช ้เวลา สามปี แต่ก็สามารถเรียนให ้จบในเวลา 2-4 ปี
ได ้ด ้วย เนือหาในแต่ละวิชาจะแบ่งเป็ นคอร์ส ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คอร์สต่างๆ จะมีแบบ
บ ังค ับ, แบบเรียนเจาะลึก และ แบบความถน ัด คอร ส
์ ทีเจาะลก
ึ จะประกอบไปด ว้ ย เน อหาที
ื
สามารถ
ขยายออกไปและเรียนวิชาบังคับแบบเจาะลึกมากขึน แต่คอร์สแบบความถนั ดสามารถเป็ น
คอร์สของโรงเรียนเองซึงอาจจะเกียวข ้องกับบางวิชาหรืออาจจะมีเนือหาโดยรวมเป็ นของตัวเอง
เมือนั กเรียนเรียนคอร์สของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล ้ว เขาจะได ้รับประกาศนียบัตรสําเร็จ
ึ ษาระด ับม ัธยมปลาย นอกจากน ี น ักเร ย
การศก
ี นย ังจะเข า้ ร ว่ ม การทดสอบม ัธยมปลาย
ระด ับประเทศ ylioppilastutkintoon, โดยเขาจะได ้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายระดับประเทศ ylioppilastutkintotodistuksen แยกต่างหาก ในการสอบเพือรับประกาศนียบัตรระดับประเทศจะทําการ
ทดสอบสีวิชา คือ ภาษาแม่ (ฟิ นน์ หรือ สวีดช
ิ ) เป็ นวิชาบังคับ โดยสามารถทดสอบแบบภาษาฟิ นน์ หรือ
ภาษาสวีดช
ิ เป็ นภาษาทีสอง ก็ได ้ นอกจากนียังทดสอบอย่างน ้อยอีกสามวิชา ดังนี: ภาษาประจํ าชาติอก
ี
ภาษา คือ สวีดช
ิ หรือ ฟิ นน์, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ และ วิชาทีสอนเนือหาด ้านความรู ้วิชาใดวิชา
หนึง นอกจากนียังสามารถจะทําการทดสอบวิชาอืนๆ เพิมเติมได ้ด ้วย
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นสถานศึกษาแบบทัวไป ซึงหลังจากทีนั กเรียนเรียนจบแล ้วก็สามารถ
ี ชนสู
ั ง หร อ
ึ ษา ทีม พ
ํ เร็ จ
เรียนต่อในมหาวิทยาลัย, วิทยาล ัยวิชาชพ
ื สถาบ ันอาชวี ศก
ี นฐานผ
ื
ูส
้ า
ึ ษาระด ับม ัธยมปลายทีสอบผ่านระด ับประเทศ เป็ นต น
การศก
้
เมือเรียนทีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะต ้องรับผิดชอบด ้านการเรียนด ้วยตนเอง โดยมี
อิสระในการเลือกเรียน และนักเรียนสามารถนํ ากิจกรรมงานอดิเรกของตนมาร่วมพิจารณาในขณะวางแผน
เลือกคอร์สทีจะเรียนได ้
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ึ ษาตอน
เมือจะสม ัครเข้าเรียนในโรงเรียนระด ับม ัธยมศก
ปลาย จะต้องมีความรูใ้ นวิชาพืนฐานทีดี และ ต้องมีท ักษะ
ด้านการเรียนทีดี
ึ ษาตอนปลายทําการคัดเลือก
เมือทางโรงเรียนระดับมัธยมศก
นักเรียนเข ้าเรียนต่อ จะพิจารณา คะแนนเฉลีย ของวิชาทฤษฏี
lukuaineet (ภาษาแม่ หรือ ภาษา S2, คณิตศาสตร์, ชวี วิทยา,
ิ ส,์ ประวัตศ
ภูมศ
ิ าสตร์, เคมี, ฟิ สก
ิ าสตร์, ภาษาอังกฤษ,
ึ ษา, สุข
ภาษาสวีดช
ิ , ศาสนา หรือ ความรู ้ทางโลกทัศน์, สงั คมศก
ึ ษา) ทังนีจะไม่พจ
ึ ษา หรือ วิชาด้านทักษะ
ศก
ิ ารณาวิชา พละศก
่ ศล
ิ ปศก
ึ ษา และดนตรี การเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศก
ึ ษา
เชน
ตอนปลาย จะเป็ นการเรียนแบบเน้นทฤษฏี และสว่ นมากจะเรียน
ั
ั ยน
ในชวโมงเรี
ยนในชนเรี
โดยทัวไปแล ้ว คะแนนเฉลียป็ นอย่างน ้อยของวิชาด ้านทฤษฏี คือ
7 แต่สว่ นมากแล ้ว คะแนนเฉลียมักจะต ้องมากกว่านันโดยขึนอยู่
กับจํานวนผู ้สมัคร การเรียนให ้ประสบความสําเร็จในโรงเรียนระดับ
ึ ษาตอนปลายมีปัจจัยทีสําคัญคือ ความรู ้พืนฐานของวิชา
มัธยมศก
ทีเรียนจะต ้องดี
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การศึกษาด้านอาชีวศึกษา Amma llinen koulutus
การเรียนให ้สําเร็จเพือรับประกาศนียบัตรวิชาชีพขันพืนฐาน ammatillinen perustutkinto ใช ้เวลา
ี ammattiaineet ในหลักสูตรจะมี การ
สามปี ว ช
ิ าทีเร ย
ี นส ว่ นมากจะเป็ นวิชาเกียวก ับอาชพ
ิ
เรียนรูใ้ นสถานทีทํางาน ค อ
ื การฝึ กงาน ใช เ้ วลาทงส
ั นอย่
างน้อย 6 เดือน น ักศ กึ ษาหลายคน
เลือกสถานทีเรียนรู ้ในทีทํางานในต่างประเทศ นอกจากนีนั กศึกษายังเรียนหลักสูตรการศึกษาแบบ
ทวไป
ั
yleissivistävät opinnot, และ หลักสูตรวิชาเลือกอิสระ vapaasti valittavat opinnot,
ซึงสามารถเรียนทีสถาบันอืนได ้ด ้วย เช่น ในโรงเรียนระดับมัธยมปลาย เป็ นต ้น โดยวิชาเลือกอิสระ
สามารถใช ้ประสบการณ์ทํางาน หรือ กิจกรรมงานอดิเรกภายใต ้คําแนะนํ าควบคุม นอกจากนี ยังเรียน
ทฤษฏีเกียวกับสายอาชีพ และ ภาษาอังกฤษ ภาษาฟิ นน์ และ สังคม เป็ นต ้น
สายอาชีพทีเป็ นทีนิยมในการศึกษาด ้านอาชีวศึกษาคือ ด ้านสังคมและสาธารณสุข, เศรษฐศาสตร์
และ บริหารธุรกิจ, ด ้านยานพาหนะ และเทคนิคการขนส่ง, ด ้านการก่อสร ้าง, ด ้านทีพักอาศัยและ
โภชนาการ และ ด ้านความงาม
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เมือสมัครเรียนแบบอาชีวศึกษา จะพิ จารณาวิ ชาเกียวกับทักษะ และ วิ ชาด้านศิ ลปะ
เมือจะทําการคัดเลือกนั กศึกษาเข ้าศึกษาต่อด ้านอาชีวศึกษา จะพิจารณา คะแนนเฉลียทุกวิชา
และ คะแนนเฉลียของวิชาด้านทักษะ และ ด้านศิลปะ taito- ja taideaineet ทีดีทสุ
ี ด สาม
ิ ปศ กึ ษา, งานฝี ม อ
วิชา (พละศ กึ ษา, ดนตร ,ี ศ ล
ื , คหกรรม)
ถึงแม ้ว่าการเรียนวิชาทฤษฏีจะไม่ราบรืนดีเท่าไร แต่คะแนนของวิชาด ้านทักษะ และ ด ้านศิลปะ ก็
สามารถช่วยให ้ได ้รับคัดเลือกเข ้าศึกษาต่อได ้ ทังนี ในบางสาขาวิชาทีเป็ นทีนิยมเป็ นพิเศษ อาจ
มีการตังคะแนนเฉลียในการคัดเลือกเข ้าศึกษาต่อให ้สูงกว่าโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บางโรงเรียน นอกจากนี สถาบันอาชีวศึกษายังสามารถจัดการสอบคัดเลือกเข ้าศึกษาต่อ หรือ
การสัมภาษณ์เพือตรวจสอบความถนั ดในวิชาชีพด ้วย

การศึกษาด ้านอาชีวศึกษาแบบพิเศษ Ammatillinen erityiskoulutus
สถาบันอาชีวศึกษาแบบพิเศษ มีความเชียวชาญในด ้าน การอบรมและ
ฟื นฟู ผู ้เยาว์ทมี
ี ความต้องการความช่วยเหลือเป็ น
พิเศษ ในสถาบ ันเหล่า น นจะม
ั
ก
ี ารสอน ความรู ้
พืนฐานด ้านสายอาชีพ, หลักสูตรเตรียมความพร ้อม
และ การเรียนเสริม หากพบว่าเด็กต ้องการความ
ช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เขาก็สามารถสมัคร เข้า
ทดลองเรียน ในสถาบ ันอาช วี ศ กึ ษาแบบพ เิ ศษ
ได ้ ในช่วงของการทดลองจะพบว่ารูปแบบการเรียน
เหมาะสมกับเขาหรือไม่
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ประกาศนียบัตรแบบควบคู่ Kaksoistutkinto

ึ ษา และ ทดสอบเพือรับ
ในการเรียนประกาศนียบัตรแบบควบคู่ จะเรียนด ้านอาชวี ศก
ึ ษาตอนปลายระด ับประเทศ น ักศ ก
ึ ษาจะสม ัครเร ย
ใบประกาศระด ับม ัธยมศก
ี น
ึ ษา และแจ ้งทีนั นว่าต ้องการสอบ
ในระบบคัดเลือกแบบรวม ด ้านอาชวี ศก
ึ ษาสามารถจัดการเรียน
ประกาศนียบัตรแบบควบคู่ หากทางสถาบันการศก
ึ ษาก็สามารถสอบเพือรับใบประกาศได ้ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรแบบควบคูไ่ ด ้ นักศก
้
ึ ษาบางแห่งการ
ประกาศนียบัตรแบบควบคูม
่ ักจะใชเวลาเรี
ยนสปีี ในสถาบันการศก
ึ ษาสามารถเรียนหนึงชว่ งทีโรงเรียนระดับมัธยมศก
ึ ษาตอนปลาย
เรียนอาจจัดให ้นักศก
ึ ษาก็ได ้ ในโรงเรียนอีกแห่งมักจะจัดการเรียนตาม
และในอีกชว่ งทีสถาบันอาชวี ศก
ั ดาห์ ให ้นักศก
ึ ษาเรียนบางชว่ งของสป
ั ดาห์ทโรงเรี
แผนการเรียนรายสป
ี
ยน
ึ ษาตอนปลาย และบางชว่ งของสป
ั ดาห์ทสถาบั
ึ ษา
มัธยมศก
ี
นอาชวี ศก
ึ ษาตอนปลายจะไม่
ในการเรียนประกาศนียบ ัตรแบบควบคูท
่ โรงเรี
ี
ยนม ัธยมศก
ึ ษาตอนปลายทงหมด
เรียนเนือหาหล ักสูตรม ัธยมศก
ั
เพียงแต่จะสอบเอาใบ
ประกาศระด ับประเทศเท่านน
ั ด ังน นจะไม
ั
เ่ ร ย
ี น วช
ิ าในโรงเร ย
ี นระด ับ
ึ ษาตอนปลายเชน
่ วิชาด ้านทักษะและด ้านศล
ิ ปะ และนักศก
ึ ษาจะเน ้นเรียน
มัธยมศก
ึ ษาระดับประเทศ ในการเรียนใบ
วิชาทีเขาตังใจจะสอบเพือรับใบประกาศสําเร็จการศก
ึ ษาจําเป็นต้องมีความมุง
ประกาศแบบควบคูน
่ นน
ั ักศก
่ มนพอสมควร
ั
และ มี
ความละเอียดรอบคอบในการวางแผนการใชเ้ วลา
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การทําสัญญาการเรียนรู ้ในทีทํางาน Oppisopimus
ในการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขันพืนฐาน สามารถเรียนด ้วยวิธก
ี ารทําสัญญาการ
เรียนรู ้ในทีทํางานได ้ โดยนั กศึกษาจะเรียนรู ้จากการทํางานในทีทํางานเป็ นหลัก ในการทํา
สัญญาการเรียนรู ้ในทีทํางาน จะมีชว่ งเรียนทฤษฏีทสถาบั
ี
นอาชีวศึกษาด ้วย
ในการเข ้าศึกษาแบบการทําสัญญาเรียนรู ้ในทีทํางานจะไม่พจิ ารณาจากผลการเรียน แต่
จํ าเป็ นต ้องใช ้ความกระตือรือร ้น ผู ้เยาว์สามารถหาสถานทีทํางานเองและทําสัญญาจ้างงาน
โดยจะทําสัญญาด ้านการเรียนรู ้ในทีทํางานทีศูนย์สง่ เสริมการศึกษาแบบการทําสัญญาด ้าน
การเรียนรู ้ในทีทํางาน oppisopimuskeskuksessa นั กศึกษาจะได ้รับเงินเดือนในขณะเรียนรู ้
จากการทํางานด ้วย
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จะเรียนต่อทีไหนหลังการเรียนในระดับทีสองแล้ว ?
ึ ษาต่อ โดยไม่คา
ึ ษา
ทุกคนมีโอกาสเหมือนๆ ก ันในการศก
ํ นึงว่าได้เรียนระด ับม ัธยมศก
ึ ษามาแล้วหรือย ัง
ตอนปลายมาแล้วหรือ ระด ับอาชวี ศก

่ วี ต
ผู ้ทีสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะพร ้อมเข ้าสูช
ิ การทํางาน แต่พวกเขาก็สามารถ
สมัครเข ้าเรียนต่อทีวิทยาลัยอาชีวศึกษาชันสูง ในสาขาอาชีพเดิมต่อไป หรืออาจจะเปลียน
สาขาอาชีพเลยก็ได ้ พวกเขาสามารถสมัครเข ้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชันสูงอืน
ได ้ด ้วย
เมือเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะสอบเพือให ้ได ้ใบประกาศระดับประเทศ
หลังจากนั นจึงจะเริมศึกษาต่อเพือการทํางานในอนาคต หลังการเรียนระดับมัธยมปลายแล ้ว
สามารถสมัครเข ้าศึกษาต่อทีวิทยาลัยวิชาชีพชันสูง, วิทยาลัยชันสูง, มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ ในสายของประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประเทศ
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ึ ษาต่อ หรือไม่มท
แล ้วในกรณีทผู
ี ้เยาว์ไม่ได ้รับคัดเลือกเข ้าศก
ี ักษะเพียงพอ?
หากผู ้เยาว์ไม่มท
ี เรี
ี ยนต่อจากการคัดเลือกระบบรวมช่วงฤดูใบไม ้ผลิ เขาสามารถสมัครเรียนในทีทียังว่าง
อยูใ่ นฤดูร ้อนได ้ โดยจะสมัครทางอินเตอร์เนททีเวปไซต์ www.opintopolku.fi สถาบันการศึกษาต่างๆ
ยังสามารถเสนอทีเรียนใหม่ๆ ให ้แก่นักศึกษาได ้ นักศึกษาสามารถอยูใ่ นตําแหน่งสํารอง ถึงแม ้ว่าจะไม่
ถูกคัดเลือกเข ้าศึกษาต่อจากการสมัครระบบรวมก็ตาม
ในประเทศฟิ นแลนด์ จะมี ระบบประกันผู ้เยาว์ Nuorisotakuu ซึงจะเสนอทีศึกษาต่อ หรือ ทีทํางาน
หรือการอบรมอืนๆ และทางเลือกทีเป็ นประโยชน์ในด ้านอาชีพให ้แก่ผู ้เยาว์ทก
ุ คนทีมีอายุตํากว่า 25 ปี
ในบางครังก็ควรทีจะต ้องตกลงกันล่วงหน ้าว่านั กเรียนจะยังไม่สมัครเข ้าศึกษาต่อในระบบคัดเลือกรวม แต่
เขาจะเตรียมความพร ้อมด ้านความรู ้และทักษะต่างๆ เป็ นเวลาหนึงปี โดยการอบรมด ้านอืนๆ ซึงจะเป็ น
การอบรมทีสามารถสมัครได ้ในกรณีทได
ี ้รับคัดเลือกจากการสมัครระบบคัดเลือกรวมด ้วย โดย
รายละเอียดเกียวกับทางเลือกได ้ระบุไว ้ด ้านล่างแล ้ว

สิงสําค ัญกรณีทผู
ี เ้ ยาว์ไม่มท
ี ศึ
ี กษาต่อ จะต้องติดต่อก ับผู ้
แนะแนวน ักเรียน oppilaanohjaajaan ของหล ักสูตร
การศึกษาขนพื
ั นฐาน หรือ เจ้าหน้าทีงานบริการเยาวชน
แบบเข้าถึงกลุม
่ เป้าหมาย etsivän nuorisotyön โดย
สามารถดูรายละเอียดการติดต่อบุคคลเหล่านีได้จากเวป
ไซท์ของเมือง www.kerava.fi และในตอนท้ายของคูม
่ อ
ื
นี สําน ักงานแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพอ Työ
- ja elinkeinokeskukset www.te-palvelut.fi ก็
สามารถให้คา
ํ แนะนําได้ และ สามารถลงทะเบียนเป็นผูห
้ า
งานได้
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ทางเลือกหลังการเรียนหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน
ึ ษาขน
1. การเรียนเสริมหล ังการเรียนหล ักสูตรการศก
ั
พืนฐานPerusopetuksen lisäopetus (เกรด 10)
ผู ้เยาว์สามารถสมัครเรียนชันเกรดสิบได ้ ซึงเป็ นการเรียน
เสริมหลังหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานทีมีระยะเวลาหนึงปี
โดยจะสามารถเพิมผลการเรียนของหลักสูตรการศึกษาขัน
พืนฐานได ้ทีนั น และมีชว่ งของการทําความรู ้จักกับชีวต
ิ การ
ทํางานด ้วย

มีเป้ าหมายเพือพัฒนาความพร ้อมทีจําเป็ นในการเรียน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. หล ักสูตรคหกรรม Kotitalousopetus
หลักสูตรนีจะมีการเรียนการทําอาหาร, การรักษาความสะอาด
และ เรืองทักษะเกียวกับงานบ ้าน
6. เวิรค
์ ชอปสําหร ับผูเ้ ยาว์ Nuorten työpajat
สําหรับเยาวชนอายุ 17-24 ปี ซึงไม่มงี านหรือทีเรียน ใน
เวิรค
์ ชอปจะมีการทํางานและจะได ้รับการแนะแนวเป็ นการ
ส่วนตัวในด ้านการวางแผนอนาคต

2. การเริมต้นสายอาชีพ Ammattistartti
ผู ้เยาว์สามารถสมัคเรียนการเริมต ้นสายอาชีพ ทีสถาบัน
อาชีวศึกษาได ้ ซึงจะสามารถเพิมผลการเรียนของหลักสูตร
การศึกษาขันพืนฐานได ้ด ้วย ในหลักสูตรนีจะมีเนือหา
เกียวกับการทําความรู ้จักกับทางเลือกและโอกาสในการเรียน
สายอาชีพมากขึน

7.วิทยาล ัยเพือประชาชน Kansanopistot
ทีวิทยาลัยเพือประชาชน สามารถเรียนหลักสูตรเสริมจาก
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานได ้ โดยสามารถเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เรียนวิชาต่างๆ เป็ นงานอดิเรก
ได ้

หลังการเรียนหลักสูตรการเริมต ้นสายอาชีพแล ้ว ก็สามารถ
สมัครเข ้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสถาบัน
อาขีวศึกษาได ้

8. หล ักสูตรทีได้ร ับเงินสว ัสดิการเพือการปร ับต ัวเข้าสู ่
ั
สงคม
Kotoutumistuella annettava koulutus
ผู ้เข ้าร่วมหลักสูตรจะต ้องเป็ นผู ้เยาว์ทมี
ี อายุครบ 17 ปี บริบรู ณ์
ซึงย ้ายอยูฟ
่ ิ นแลนด์มาเป็ นเวลาตํากว่า 4 ปี เมือสมัครเข ้า
เรียนหลักสูตรนี ผู ้เยาว์จะต ้องมีแผนการเพือการปรับตัวทีได ้
วางแผลร่วมกับสํานักงานแรงงานและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ

3.หล ักสูตรเตรียมความพร้อมด้านอาชีวศึกษาสําหร ับ
ชาวต่างชาต ิ Maahanmuuttajien ammattiopintoihin valmistava koulutus
หากผู ้เยาว์ทเป็
ี นชาวต่างชาติรู ้สึกว่ายังไม่พร ้อมทีจะเข ้า
ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา เช่น เนืองจากทักษะทาง
ภาษาทีไม่เพียงพอ หรือ สาเหตุอน
ื ๆ เขาสามารถสมัครเข ้า
เรียนหลักสูตรเตรียมความพร ้อมสําหรับชาวต่างชาติทมี
ี
ระยะเวลาเรียนหนึงปี ได ้ เป้ าหมายของหลักสูตรนีคือ เพือ
เพิมความพร ้อมทีจําเป็ นในการเรียนอาชีวศึกษา วิชาทีเรียน
คือ ภาษาฟิ นน์ และ คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ และ ทักษะ
ในการบริหารจัดการชีวต
ิ เป็ นต ้น นอกจากนียังมีการฝึ กงาน
ด ้วย
4.หล ักสูตรเตรียมความพร้อมสูโ่ รงเรียนม ัธยมศ ึกษา
ตอนปลายสําหร ับชาวต่างชาติ Maahanmuuttajien
lukioon valmistava koulutus
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คําถามทีถามบ่อย
ถ้าน ักเรียน ได้เรียนวิชาต่างๆ ในแบบทีมีการปร ับเป็นพิเศษ mukautetusti ในหล ักสูตร
ึ ษาภาคบ ังค ับ?
การศก
นั กเรียนสามารถสมัครเข ้าศึกษาต่อในระบบปกติทัวไป หรือ ระบบทีขึนอยูก
่ บ
ั การพิจารณาของผู ้
คัดเลือก ในการสมัครแบบหลัง จะสามารถรับนั กเรียนเข ้าศึกษาต่อได ้ ถึงแม ้ว่านั กเรียนจะมีผลการ
เรียนไม่คอ
่ ยดีนัก

วิชาภาษาประจําประเทศอีกวิชาหนึงเป็ นวิชาบังคับหรื อไม่ ?
หากนั กเรียนได ้รับการยกเว ้นให ้ไม่ต ้องเรียนวิชาภาษาสวีดช
ิ หรือ ภาษาฟิ นน์ เขาก็สามารถได ้รับการ
ยกเว ้นได ้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสถาบันอาชีวศึกษาด ้วย ทังนี ในการทํางานใน
หน่วยงานราชการหลายๆ แห่ง จํ าเป็ นต ้องมีทักษะทางภาษาสวีดช
ิ /ฟิ นน์ เช่น ตํารวจ หรือ ผู ้
พิพากษา เป็ นต ้น

การเรียนวิชาภาษาแม่ มปี ระโยชน์ อย่ างไร?
การมีความสามารถทีดีในการใช ้ภาษาแม่ของตนเองจะช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาอืนๆ ได ้ สิงที
สําคัญคือ การรู ้จักวัฒนธรรมของตนเองเป็ นอย่างดี และมีความเคารพในวัฒนธรรมของตนเอง ได ้มี
การพิสจ
ู น์มาแล ้วว่า การเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง และการรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว ้ใน
สภาพแวดล ้อมใหม่ๆ จะช่วยให ้สามารถปรับตัวเข ้ากับสังคมได ้ดีขน
ึ ชีวต
ิ การทํางานในทุกวันนีก็ม ี
ความเป็ นสากลมากขึน และความสามารถทางภาษาก็จะเป็ นประโยชน์ในการสมัครงาน
ึ ษาต่อเป็นอย่างไร?
ระด ับท ักษะภาษาฟิ นน์ทเพี
ี ยงพอต่อการได้ร ับค ัดเลือกเข้าศก
ในการคัดเลือกเข ้าศึกษาต่อจํ าเป็ นจะต ้องมีทก
ั ษะทางภาษาทีเพียงพอ หากผลการเรียน
วิชาภาษา S2 ได ้อย่างน ้อย 7 ก็ไม่จําเป็ นต ้องทดสอบ ในกรณีอนๆ
ื อาจมีการทดสอบ
ทักษะทางภาษาในการทดสอบภาษาก่อนการรับนั กศึกษาเข ้าศึกษาต่อ การจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ สถาบันอาชีวศึกษาได ้นัน
จํ าเป็ นจะต ้องมีทักษะทางภาษาฟิ นน์ทดี
ี โดยเฉพาะอย่างยิงในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะเต็มไปด ้วยทฤษฏี และ การทําความเข ้าใจ
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ค่าใช้จ่ายของการเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือเท่าไร?

ค่าใช้จา่ ยในการเรี ยนระดับอาชีวศึกษาคือเท่าไร?

การสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
แต่นักเรียนมัธยมปลายจะต ้องซือหนั งสือเรียนเอง
โดยทัวไปแล ้วจําเป็ นต ้องใช ้หนั งสือเรียนในระดับมัธยม
ปลายประมาณ 50-70 เล่ม ขึนอยูก
่ ับจํานวนคอร์สที
นั กเรียนเลือกเรียนในแผนการเรียน หนั งสือเล่มหนึงจะมี
ราคาประมาณ 20-40 ยูโร แต่กส
็ ามารถนํ าหนั งสือเก่า
กลับมาใช ้ซําได ้ คือ สามารถซือหนั งสือทีเคยใช ้แล ้วได ้ใน
ราคาทีถูกลงมาก

การเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาจะไม่ต ้องเสียค่าใช ้จ่าย
นั กศึกษาต ้องจัดหาหนั งสือเรียนเอง ทางสถาบันจะ
จัดหาชุดหรืออุปกรณ์ให ้หากนั กศึกษาจําเป็ นต ้องใช ้ชุด
สําหรับป้ องกันต่างๆ หรืออุปกรณ์อนๆ
ื เพือความ
ปลอดภัยในการทํางาน แต่หากเป็ นชุดแม่ครัว, มีด
หรือ กรรไกรช่างผม และ อุปกรณ์การทํางานอืนๆ
นั กศึกษาจะต ้องจัดหามาเอง รวมถึง อุปกรณ์ชา่ งตัด
ผม และ มีดทําครัว เป็ นสิงทีนั กศึกษาจะต ้องจ่ายเอง

ในการเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จําเป็ นจะต ้อง
ใช ้คอมพิวเตอร์แบบพกพาด ้วย ในโรงเรียนมัธยมปลาย
หลายๆโรงเรียนจะมีคอมพิวเตอร์ให ้เช่า หรือ ทางโรงเรียน
้
อาจออกค่าใช ้จ่ายในการใชคอมพิ
วเตอร์ในช่วงของการ
เรียนทีโรงเรียนให ้ และจําเป็ นต ้องใช ้เครืองคิดเลขด ้วย
ราคาของเครืองคิดเลขมีหลายราคา แต่โดยทัวไปแล ้ว
สามารถใช ้เครืองคิดเลขแบบธรรมดาได ้

อาหารในโรงเรียนมัธยมปลายจะไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย แต่
นั กเรียนจะต ้องเสียค่าเดินทางเอง

นอกจากนี จะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายในการทดสอบรับ
ประกาศนียบัตรระดับประเทศในแต่ละวิชาเอง ค่าธรรมเนียม
การทดสอบหนึงวิชาราคาประมาณ 30 ยูโร
อาหารในโรงเรียนมัธยมปลายจะไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย แต่นักเรียน
จะต ้องเสียค่าเดินทางเอง
นั กศึกษามีโอกาสได ้รับเงินสงเคราะห์เพือการศึกษาและ
เงินสงเคราะห์ด ้านทีพักอาศัยในช่วงทีกําลังเรียนอยู่
นั กเรียนบางคนอาจทํางานไปด ้วยในขณะทีเรียนอยู่

นั กศึกษามีโอกาสได ้รับเงินสงเคราะห์เพือการศึกษ
าและเงินสงเคราะห์ด ้านทีพักอาศัยในช่วงทีกําลังเรี
ยนอยู่
นั กเรียนบางคนอาจทํางานไปด ้วยในขณะทีเรียนอ
ยู่
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จะขอรายละเอียดเพิมเติมในเรืองการเรียนได ้จากใคร?
1.ครูแนะแนวน ักเรียน oppilaanohjaajat ในหล ักสูตร
การศ ึกษาขนพื
ั นฐาน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต ้นของเมือง Kerava จะมีครูแนะ
แนวนั กเรียน ซึงจะให ้คําแนะนํ าแก่นักเรียนแบบเป็ นการส่วนตัว
และในชัวโมงเรียน

โรงเรียน Keravanjoen koulu
โรงเรียน Sompion koulu

3. ห้องบ ังค ับการ, Kerava Ohjaamo, Kerava
ื า ห ้องบังคับการ มีไว ้สําหรับผู ้เยาว์อายุ
บริการทีมีชอว่
ระหว่าง 16-29 ปี โดยเจ ้าหน ้าทีของห ้องบังคับการจะ
ช่วยเหลือและให ้คําแนะนํ าแก่ผู ้เยาว์ในการจัดการปั ญหา
ชีวต
ิ ต่างๆ, งาน, การหากสถานทีศึกษาต่อ หรือการหา
สถานทีฝึ กงาน และแนะนํ าเรืองการเข ้ารับบริการทีถูกต ้อง
ในช่วงของเวลาทําการจะมีเจ ้าหน ้าทีปฏิบต
ั งิ านเยาวชน
แบบเข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมายประจําการอยู่ โดยจะสามารถ
ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานอืนๆ ทีสําคัญเกียวกับ
เยาวชนได ้อย่างง่ายดาย

2.ครูแนะแนวการศึกษาต่อ opinto-ohjaajat ในโรงเรียน
ม ัธยมศึกษาตอนปลาย และสถาบ ันอาชีวศึกษา

ทีอยู่ : จุดบริการรวม, ศูนย์บริการ Sampola, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
เวลาทําการ : ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา
14.00 -16.00 น.
อีเมล: maria-elisa.jarvensivu@kerava.fi
โทรศัพท์: 0403184072
www.keravannuorisopalvelut.fi
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4. เจ้าหน้าทีปฏิบ ัติงานเยาวชนแบบเข้าถึง
กลุม
่ เป้าหมาย, Kerava Etsivä nuorisotyöntekijä, Kerava
นั กเรียนสามารถได ้รับรายละเอียดเพือการทํา
ความคุ ้นเคยกับสาขาอาชีพต่างๆ, เขียนใบสมัครงาน,
หรือสถานทีฝึ กงาน/ทดลองงานทีน่าสนใจ ร่วมกับ
เจ ้าหน ้าทีปฏิบต
ั งิ านเยาวชนแบบเข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย
นอกจากนียังสามารถจะไปทดลองด ้านการทํากิจกรรม
ยามว่างต่างๆ ด ้วยกันได ้ด ้วย

คุณรูจ
้ ักผูเ้ ยาว์ทีกําล ังมีปญ
ั หาความยุง่ ยากในชีวต
ิ
และทีกําล ังต้องการความช่วยเหลือในการ
วางแผนชีวต
ิ ในอนาคตหรือไม่? คุณ สามารถแจ ง้
รายละเอียดการติดต่อไปยังผู ้เยาว์มาทางอีเมลหรือ
โทรศัพท์มาแจ ้งก็ได ้ ทางเจ ้าหน ้าทีปฏิบต
ั งิ านเยาวชน
แบบเข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมายจะติดต่อไปยังผู ้เยาว์คนนั น
Maria-Elisa Järvensivu
โทร. 040 318 4072
maria-elisa.jarvensivu@kerava.fi
www.keravannuorisopalvelut.fi

5. ศูนย์สง่ เสริมแรงงานและการประกอบอาชีพ Työ
- ja elinkeinokeskus
http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa
คุณสามารถติดต่อไปทีสํานั กงานใดก็ได ้ โดยไม่
จําเป็ นต ้องคํานึงถึงทีอยูข
่ องคุณ; Helsinki, Espoo,
Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Lohja, Porvoo หรือ
Raasepori

6. สําน ักงานแรงงาน เขต Uusimaa, Järvenpää
Uudenmaan TE-toimisto, Järvenpää
http://toimistot.te-palvelut.fi/jarvenpaa
ทีอยู:่ Mannilantie 28 A, 04400 Järvenpää
เวลาทําการ: วันธรรมดา เวลา 9.00-16.00 น.
บริการทางโทรศัพท์ เวลา 9.00-16.15 น.
อีเมล: kirjaamo.uusimaa(at)te-toimisto.fi
โทรศัพท์ / ผู ้ใช ้บริการทีเป็ นผู ้หางาน:
0295 040 001 (วันธรรมดา 9.00-16.15 น.)
โทรศัพท์ / ผู ้ใช ้บริการทีเป็ นนายจ ้าง:
0295 040 002 (วันธรรมดา 9.00–16.15 น.)

7. สําน ักงาน KELA KELA
ทีอยู:่ Kauppakaari 8, 04200 KERAVA
ทีอยูท
่ างไปรษณีย:์ PL 24, 00232 HELSINKI
เวลาทําการ: วันธรรมดา klo 9.00 -16.00 น.
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ลิงค์ต่างๆ
้ ทางการศก
ึ ษา Opintopolku https://opintopolku.fi สถาบันการศึกษาและสถาบันการศึกษา
เสน
ชันสูงของฟิ นแลนด์เป็ นผู ้ดูแลจัดการรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกับหลักสูตรการเรียนของตนในเวปไซท์
Opintopolku
่ เสริมการประกอบอาชพ
ี Työ- ja elinkeinopalvelut
บริการของสําน ักงานแรงงานและสง
www.te-palvelut.fi สํานั กงานแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือ TE-palvelut มีบริการทีไม่
ต ้องเสียค่าใช ้จ่ายให ้แก่ผู ้หางาน ซึงอาศัยอยูใ่ นประเทศฟิ นแลนด์ หรือ อยากเดินทางมาทํางานใน
ประเทศฟิ นแลนด์
เมือเรียนจบ Kun koulu loppuu www.kunkoululoppuu.fi จะให ้ความรู ้เกียวกับทางเลือก,
การศึกษา และชีวต
ิ การทํางานหลังจบการศึกษาขันพืนฐาน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล ้ว
สํานั กงานแจ ้งข่าวสารเกียวกับการเงิน
ี Ammattinetti www.ammattinetti.fi ให ้ข ้อมูลเกียวกับอาชีพต่างๆ และ สาขา
เครือข่ายอาชพ
อาชีพต่างๆ ในเวปไซท์ ammattinetti จะมาสามารถอ่านรายละเอียดเกียวกับสาขาอาชีพ และ
ภาพรวมของแต่ละอาชีพ การสัมภาษณ์บค
ุ คลทีทํางานในหลายๆ อาชีพ และ เรืองราวเกียวกับอาชีพ
ต่างๆ รวมทังบทความทีเกียวข ้องกับชีวต
ิ การทํางาน
ธนาคารข้อมูล Infopankki www.infopankki.fi ข ้อมูลในวงกว ้าง เกียวกับสังคมของประเทศ
ฟิ นแลนด์ ในหลายๆ ภาษา
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ชันเรียน/
ปี

1-3-5

ระดับปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตรอนุญาต
ประกอบอาชีพ
tohtorin ja lisensiaatin tutkinto
มหาวิทยาลัย
yliopisto

1-3

การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
lukiokoulutus

1

การเรียนเสริม (”เกรด
10”)
lisäopetus ("10. luokka" )

1-9

วิทยาลัยวิชาชีพ
ชันสูง
ammattikorkeakoulu

ชีวต
ิ การทํางาน
työelämä

การศึกษาด ้าน
อาชีวศึกษา
ammatillinen
koulutus
การเตรียมความ
่ ารศึกษา
พร ้อมสูก
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายlukioon
valmistava

การทําสัญญาการ
เรียนรู ้ในทีทํางาน
oppisopimus

การศึกษาขันพืนฐาน
perusopetus
การศึกษาชันเตรียมประถม
esiopetus
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การเตรียมความ
พร ้อมสู่
อาชีวศึกษา
ammatilliseen
koulutukseen
valmistava

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเฉพาะทาง
erikoisammattitutkinto
การเริมต ้นอาชีพ
ammattistartti

ฝ่ายการจ ัด
ึ ษา:
การศก
รายละเอียดการ
ติดต่อบุคคล
อีเมล
opetus@kerava.fi
ื
หรือ ชอ.
นามสกุล@kerava.fi
โทรสาร
(09) 2949 2267

KERAVANJOEN KOULU

SOMPION KOULU

ครูใหญ่
Sirpa Nenonen
puh. 040-318 2151
sirpa.nenonen@kerava.ﬁ

ครูใหญ่

ผู ้แนะแนวนักเรียน
040-318 2235
040-318 2230

ผูอ
้ า
ํ นวยการฝ่ายจ ัด
ึ ษา
การศก
Pia Aaltonen,
โทร.
(040) 318 2183
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Risto Kilvelä
puh. 040-318 2250
risto.kilvela@kerava.ﬁ
ผู ้แนะแนวนักเรียน
040-318 2136
040-318 4053
040-318 2274

