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YSIEN PÄÄTTÖINFO  
 

 
Tieto jatko-opiskelupaikasta  
 

 Saat sähköpostilla tiedon jatko-opiskelupaikasta aikaisintaan 11.6.2020.  
 
Jos olet antanut julkaisuluvan oppilaitokselle hakulomakkeella, voit nähdä opiskelijaksi 
otettujen nimilistassa nimesi oppilaitoksen www-sivulta.  
Kirje valinnasta saapuu ehkä maanantaina 15.6.2019. 

 
 
Opiskelupaikka on vahvistettava / otettava vastaan 

 

 Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 25.6.2020 (ammatillisissa ja lukioissa). 
 

 Jos et itse voi sitä tehdä, jonkun muun täytyy tehdä se! 
 

 Mikäli et ota paikkaa vastaan eli varmista opiskelupaikkaasi määräaikaan mennessä, 
menetät sen. 
 

 

 Ammatillisesta oppilaitoksesta opiskelupaikan saavat:  
1) ota paikka vastaan sähköisesti sähköpostissasi olevan ohjeen mukaan ja  
2) lisäksi toimi oppilaitoksen kirjeen tai muuten saadun ohjeen mukaisesti. 
 

 Lukiosta opiskelupaikan saavat: 
1) ota paikka vastaan sähköisesti sähköpostissasi olevan ohjeen mukaan ja  
2) lisäksi toimi oppilaitoksen kirjeen tai muuten saadun ohjeen mukaisesti. 

  
LUE lukion omat ohjeet, miten tänä vuonna opiskelupaikka otetaan vastaan ja 
ilmoittaudutaan kursseille! 

 
Jos jäät ilman opiskelupaikkaa lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta 
 

 Voit saada varasijalta opiskelupaikan, joten vastaa puhelimeesi ja lue sähköpostiasi. 
 

 Voit hakea Stadin ammatti- ja aikuisopistoon vapaiksi jääneitä paikkoja Jatkuvassa haussa, 
lisätietoja https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/ 

 

 Voit hakea muiden oppilaitosten vapaiksi jääneille koulutuspaikoille Jatkuvassa haussa, 
https://opintopolku.fi/ 

 
 Opot ovat tavattavissa to 11.6., pe 12.6. ja ma 15.6. puhelimitse tai s-postilla. 

Satu Haime 040 3349247, satu.haime@edu.hel.fi  
Virve Lipsanen 040 3341769, virve.lipsanen@edu.hel.fi 

 Ohjaamo auttaa ilman opiskelupaikkaa jääneitä koko kesän. Soita 040 704 6818 tai laita 

sähköpostia: ohjaamo@hel.fi Lisätietoja http://ohjaamo.hel.fi/  
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 Haku peruskoulun jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (lisäopetus, Valma ja Luva) 
19.5.-21.7.2020, päättyy kello 15.00. Haussa on käytössä samanlainen sähköinen 
hakumenettely kuin kevään yhteishaussa. Hakusivun osoite on www.opintopolku.fi 

 
 
 

Peruskoulun lisäopetus (= 
kymppiluokka) 
Peruskoulun lisäopetus suoritetaan 
oman kunnan alueella. 
Lisäopetuksessa voit kerrata 
peruskoulun oppiaineita ja korottaa 
päättötodistuksen numeroita.  

 
 

VALMA eli ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentava 
koulutus 
  
VALMA valmistaa sinua ammatilliseen 
peruskoulutukseen. Voit myös 
parantaa peruskoulun arvosanoja. 
Stadin aikuis- ja ammattiopiston 
valmassa voit korottaa matematiikan, 
englannin, ruotsin ja suomen kielen 
arvosanojasi. 
 
LUVA eli Maahanmuuttajien ja 
vieraskielisten lukiokoulutukseen 
valmistava koulutus 
Luvan tavoitteena on kehittää suomen 
kielen taitoa ja antaa valmiuksia lukio-
opinnoissa menestymiseen. Koulutus 
sisältää suomi toisena kielenä -
kursseja, englantia, matematiikkaa ja 
lukuaineiden sanastoa vahvistavia 
kursseja. 

 

 

 Stadin ammatti- ja aikuisopiston avoimet opinnot ovat aina mahdollisia. 

 Aikuislukioissa on mahdollisuus suorittaa peruskouluopintoja ja lukio-opintoja (17-vuotiaat -). 

 Lisäksi voit hakea kansanopistojen lukuvuoden mittaisille linjoille. Vapaan sivistystyön koulutuksiin 

haetaan suoraan oppilaitoksiin niiden omien erillishakujen kautta.  Tiedot kyseisistä koulutuksista saa 

Opintopolusta. 

 Oppisopimuskoulutuksesta on tietoa Stadin ammatti- ja aikuisopiston sivulla  

 

  

Aurinkoisia kesäpäiviä toivottavat opot 

Virve Lipsanen  

email: virve.lipsanen@edu.hel.fi  

puh: 040 3341 769 

Satu Haime 9A, 9C 

e-mail: satu.haime@edu.hel.fi  

puh: 040 3349247

 

KOULUTUS  HELSINGISSÄ 

Perusopetuksen lisäopetus (Kymppiluokka) 
- suoritetaan oman kotikunnan alueella 

 Helsingin kaupunki, lisätietoja 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-
koulutus/perusopetus/mita-
opiskellaan/kymppiluokat/kymppiluokat 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava 
koulutus (VALMA) 

 Stadin ammatti- ja aikuisopisto 

 Helsingin Diakoniaopisto 

 Ammattiopisto Luovi, vain erityisopetuksena 

 Keskuspuisto ammattiopisto (Metsälä), vain 
erityisopetuksena 
 

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille lukioon 
valmistava koulutus (LUVA) 

 Alppilan lukio 

 Vuosaaren lukio 
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