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Oletko vailla 
opiskelupaikkaa? 

Ei hätää, tarjolla on 
useita mahdolli-

suuksia!

Valmistaudu 
tuleviin 

opintoihin!



Ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmentava koulutus 
(Valma)
Valmentavassa koulutuksessa saat valmiudet 
 hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen.

Kenelle?
•  Sinulle, joka olet päättänyt peruskoulun ja 

 tavoitteenasi on ammatillinen koulutus
•  Aikuisille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan 

ennen ammatillista perustutkintoa, sopii esi
merkiksi maahanmuuttajille tai alan vaihtoa 
suunnitteleville 

Mitä?
Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti:
•  Perehdyt ammatteihin ja koulutusaloihin
•  Vahvistat arjen taitoja
•  Valmentaudut työelämään
•  Voit tarvittaessa korottaa peruskoulun arvo

sanojasi
•  Voit suorittaa koulutuksen aikana ammatillisia 

opintoja
•  Oppisopimuksen ennakkojakso voi olla osa 

 koulutustasi

Laajuus
Opintojen kesto on puolesta vuodesta vuoteen ja 
niiden laajuus on 30–60 osaamispistettä. Voit aloittaa 
opinnot joustavasti myös kesken lukuvuoden.

Hakijan 
muistilista



Maahanmuuttajien lukioon 
valmistava koulutus (Luva)
Lukioon valmistavassa koulutuksessa saat valmiudet 
hakeutua lukioon.

Kenelle?
•  Maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille, 

joiden tavoitteena on jatkossa lukion suorittami
nen ja ylioppilastutkinto

Mitä?
•  Opintoihin sisältyy lukioopinnoissa tarvittavan 

suomen ja englannin kielten opiskelua, yhteis
kunta ja kulttuurintuntemusta, matemaattis
luonnontieteellisiä opintoja sekä opiskelu
valmiuksien vahvistamista

•  Opintojen aikana saat realistisen käsityksen 
 lukioopinnoista

•  Voit suorittaa varsinaisia lukiokursseja yksilöllisen 
opintosuunnitelman mukaisesti 

•  Voit korottaa lukuaineiden perusopetuksen arvo
sanoja 

Laajuus
Opintojen kesto on yksi lukuvuosi ja laajuus vähin
tään 25 kurssia. Kaikille hakijoille järjestetään 
 haastattelu Alppilan lukiossa maanantaina 31.7. klo 
10–15 välillä.

•  Hae elokuussa 2017 alkavaan koulutukseen osoitteessa 
 opintopolku.fi 
•  Hakuaika on 23.5.–25.7. Haku päättyy 25.7. klo 15
•  Saat tiedon haun tuloksista viikon 32 aikana 
•  Voit hakea vapaiksi jääneille paikoille 31.7. alkaen



Perusopetuksen lisäopetus 
(Kymppiluokka)
Kymppiluokalta saat valmiudet hakeutua jatko-
opintoihin ja korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Kenelle?
•  Sinulle helsinkiläinen nuori, jos olet päättänyt 

peruskoulun samana tai edellisenä vuonna
•  Kun tahdot korottaa peruskoulun arvosanoja 

päästäksesi haluamaasi jatkoopiskelupaikkaan

Mitä?
•  Saat mahdollisuuden selkiyttää opiskelu

suunnitelmiasi
•  Pääset vahvistamaan tietojasi ja taitojasi sekä 

korottamaan arvosanoja
•  Saat tukea elämänhallintaasi
•  Opintoihin voi sisältyä peruskoulun oppiaineita, 

projektitehtäviä, opintokäyntejä ja työelämään 
tutustumista

Lisäopetusta järjestetään Helsingin kaupungin 
peruskouluissa ja Stadin ammattiopistossa.

Laajuus
Opintojen kesto on yksi lukuvuosi ja laajuus 1100 
tuntia. Kaikki hakijat haastatellaan viikolla 
32, jolloin selviää oma opetuspaikka ja 
opetuksen käynnistymisen aikataulut.

Kun haet myöhemmin yhteis -
haussa ammatilliseen koulu-
tukseen, saat näistä koulutuksista 
kuusi lisä pistettä!



Näihin voit hakea jatkuvasti
Nuorten oppisopimuskoulutus
Oppisopimuksella voit suorittaa lähes kaikki amma
tilliset tutkinnot. Hankit itse oppisopimustasi varten 
juuri sinua kiinnostavan työpaikan.   
www.stadinammattiopisto.fi > koulutukset > 
Oppisopimuskoulutuksella ammattiin

Stadin ammattiopiston Avoimet opinnot
Avoimet opinnot tarjoavat mahdollisuuden aloittaa 
ammatilliset opinnot joustavasti ja tutustua moni
puolisesti eri ammattialoihin. Opiskelu on lyhyt
kestoista ja sivutoimista.
www.stadinammattiopisto.fi > koulutukset > 
Vaihtoehtoja opiskeluun ennen ammatillista 
tutkintoa > Avoimet opinnot

Nuorten työpajat
Nuorten työpajat on tarkoitettu alle 25vuotiaille 
helsinkiläisille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. 
Keskimäärin viiden kuukauden työkokeilujaksolla 
pääset tekemään harjoitus ja tilaustöitä ja kehittä
mään ammatillista osaamistasi. Työpajoja ovat: 
Mediakylpylä, Metalliverstas, Sininen Verstas, Woo
Doowerstas, Villa Ullas ja Kahvila Aleksi. Työpaja
toimintaa toteutetaan myös yhteistyössä Maunula
talon ja Kinaporin palvelukeskuksen kanssa.
www.nuortentyopajat.fi

Helsingin aikuislukio
Aikuislukiossa voit opiskella koko lukion tai perus
asteen, valmentautua ylioppilaskokeisiin tai opiskella 
yksittäisiä aineita. Opiskelu on ilmaista lukion tai 
perusasteen päättötodistusopiskelijoille ja helsinki
läisten toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. 
Aineopiskelumaksu on 25 euroa/kurssi.
www.helsinginaikuislukio.fi



Hei!
Tämä opas on sinulle, joka pohdit koulutusvaihtoehto
jasi. Saat tukea valintoihin koulusi opintoohjaajalta, 
Ohjaamosta ja Stadin ammattiopiston hakutoimistosta.  

Ohjaamo
Ohjaamo tarjoaa erityisesti ilman työ ja opiskelu
paikkaa oleville nuorille yksilöllistä tukea sekä katta
vat ja helposti saavutettavat koulutuksen, työllisty
misen ja kuntoutuksen palvelut.
Osoite: Fredrikinkatu 48 (katutaso)
Aukioloajat: ma 12–17, ti–pe 10–17
Ajanvaraus arkipäivisin klo 9–15: 040 704 6818 / 
09 310 25861
Sähköposti: ohjaamo@hel.fi
www.ohjaamo.hel.fi

Stadin ammattiopiston  hakutoimisto
Stadin ammattiopiston hakutoimistosta saat tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta koulutukseen hakeutumisesta. 
Voit kysyä tietoa sähköpostitse ja puhelimitse, tai 
käydä paikan päällä tapaamassa opintosihteeriä tai 
opintoohjaajaa.
Osoite: Hattulantie 2, 1. kerros, 00550 Helsinki 
Aukioloajat: ma–to 9–15 ja pe 9–14.30 
Puhelinnumerot: 09 310 89318 / 050 349 7616 
Sähköposti: hakutoimisto@edu.hel.fi

Opetusviraston neuvonta
Osoite: Töysänkatu 2
Aukioloajat: ma–pe 8.15–16
Puhelinaika arkipäivisin klo 9–12 ja 
13–15: 09 310 86400
Sähköposti: neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

Onnea tuleviin 
opintoihin!
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