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Valmistaudu tuleviin 
opintoihin!
Oletko ilman opiskelupaikkaa? Ei hätää, opiskelun voit aloittaa ympäri vuoden!

Perusopetuksen jälkeinen 
valmistava koulutus 2022–2023



Hakijan  
muistilista

Saat tiedon kevään 
yhteishaun tuloksista 
aikaisintaan 16.6.2022. 

Kesän aikana voit hakea 
jatkuvissa hauissa 
oppilaitosten vapaille 
paikoille.

Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston  
(Stadin AO) TUVA-
koulutuksen jatkuva 
haku on käynnissä  
29.4.–21.6. ja  
22.6.–31.7. 
osoitteessa  
opintopolku.fi.

Tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus – 
TUVA 

TUVA-koulutuksessa saat tukea oman alasi ja 
jatkokoulutuksesi valintaan. Voit tutustua sekä 
ammatillisiin että lukio-opintoihin ja halutessasi 
korottaa peruskoulun päättöarvosanojasi. TU-
VA-koulutukseen voit hakeutua ympäri vuoden.

Kenelle?
Sinulle, joka haluat:
•  miettiä opiskeluvalintaasi
•  tutustua eri mahdollisuuksiin
•  kehittää opiskelutaitojasi
•  parantaa suomen kielen taitoasi

Mitä sisältää?
Jokaiselle laaditaan TUVAssa oma opiskelusuun-
nitelma. Sinulla on oma ryhmä ja oma opettaja, 
joka on tukenasi opintojen ajan. TUVA-opinnois-
sa kaikki saavat tukea opiskelu- ja urapohdintoi-
hin. Lisäksi voit:

• tutustua ammatillisiin opintoihin ja 
 suorittaa niitä
•  tutustua lukio-opintoihin ja suorittaa niitä
•  korottaa perusopetuksen arvosanoja
•  tutustua työelämään
•  kehittää opiskelutaitojasi
•  kehittää arjen hallintaasi ja parantaa hyvin-

vointiasi

Laajuus?
TUVA-koulutus kestää enintään vuoden (38 viik-
koa), mutta voit siirtyä joustavasti toisen asteen 
opintoihin jo aiemmin. TUVA-koulutuksesta voit 
siirtyä eteenpäin ympäri vuoden, jos sinulle löytyy 
sopiva opiskelupaikka. Jos opiskelet TUVAssa vä-
hintään 19 viikkoa, saat kuusi lisäpistettä hakies-
sasi yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/


Helsingin aikuislukio
Helsingin aikuislukiossa voit opiskella 
koko lukion tai perusasteen, valmentau-
tua ylioppilaskokeisiin tai opiskella yksit-
täisiä aineita. Lukio-opinnot on tarkoitet-
tu 18-vuotta täyttäneille. Opiskelu on il-
maista lukion tai perusasteen päättöto-
distusopiskelijoille ja helsinkiläisten toi-
sen asteen oppilaitosten opiskelijoille. 
Aineopiskelumaksu on 25 euroa/kurssi.

Lisäksi aikuislukiossa voi suorittaa ai-
kuisten perusopetusta. Aikuisten pe-
rusopetukseen voi osallistua myös alle 
18-vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun päät-
tötodistusta.

  helsinginaikuislukio.fi 

Ohjaamo
Ohjaamo Helsinki tarjoaa 15–29-vuotiail-
le nuorille kattavasti tietoa ja tukea oman 
tulevaisuuden suunnitteluun. Yksilöllistä 
palvelua saa ilman ajanvarausta.

Osoite: Fredrikinkatu 48 (katutaso), 
00101 Helsinki

Tarkista aukioloajat Ohjaamon netti-
sivuilta osoitteessa ohjaamo.hel.fi.

Puhelin arkisin klo 9–15: 040 704 6818

Sähköposti: ohjaamo@hel.fi

  ohjaamo.hel.fi

Stadin AO:n 
hakutoimisto
Hakutoimistosta saat tietoa ja neuvon-
taa koulutukseen hakeutumisesta ja jat-
kuvasta hausta.
Osoite: Hattulantie 2, 1. kerros, 00550 
Helsinki

Aukioloajat: ma–pe klo 10–14

Puhelin arkisin klo 10–14: 09 310 89318 

Sähköposti: hakutoimisto@edu.hel.fi

  stadinao.fi

Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan 
neuvonta
Osoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki

Puhelin arkisin klo 10–12 ja 13–15:  
09 310 44986

Oppimisen iloa!

https://www.hel.fi/helsinginaikuislukio/fi
https://ohjaamo.hel.fi
https://stadinao.fi



