Perusopetuksen jälkeinen
valmistava koulutus 2020–2021

Valmistaudu tuleviin
opintoihin!
Oletko ilman opiskelupaikkaa? Ei hätää, useita vaihtoehtoja tarjolla!

Ammatilliseen koulutukseen valmentava
koulutus (VALMA)
Valmentavassa koulutuksessa saat tukea
oman alan valintaan sekä valmiuksia ammatillisiin opintoihin.

Lukiokoulutukseen
valmistava koulutus
maahanmuuttajille
(LUVA)
Lukioon valmistavassa koulutuksessa
saat valmiuksia lukio-opintoihin.

Kenelle?

Kenelle?

Sinulle perusopetuksen päättänyt nuori, joka haluat parantaa opiskelutaitojasi
ja selventää jatko-opintosuunnitelmiasi.
Sinulle aikuinen, joka haluat parantaa
opiskelutaitojasi tai suomen kielen taitojasi tai olet alan vaihtaja. Voit siirtyä
joustavasti ammatillisiin opintoihin, kun
sinulle on löytynyt sopiva opiskelupaikka.

Sinulle maahanmuuttaja- tai vieraskielinen nuori, joka haluat parantaa suomen
kielen taitojasi. Haluat tulevaisuudessa
hakea lukiokoulutukseen.

Mitä?
Opiskelet yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
• Perehdyt ammatteihin ja koulutusaloihin: tutustumispäivät- ja jaksot
• Vahvistat opiskeluvalmiuksia sekä
arjen taitoja ja hyvinvointia
• Valmentaudut työelämään
• Suoritat halutessasi ammatillisia opintoja sekä lupa- ja korttikoulutuksia
• Mahdollisuuksien mukaan voit korottaa arvosanojasi
• Sinulla on oma ryhmä ja oma opettaja

Mitä?
Opiskelet lukio-opinnoissa tarvittavia
sisältöjä ja tutustut lukion toimintaan.
Opiskeltavia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi
• suomen kieli
• englannin kieli
• matemaattis-luonnontieteelliset aineet
• historia ja yhteiskuntaoppi
Voit suorittaa LUVA-koulutuksen aikana myös varsinaisia lukiokursseja lukiolaisten kanssa. Voit tarvittaessa korottaa
perusopetuksen arvosanoja lukuaineissa
ja nostaa keskiarvoasi. Saat LUVA-koulutuksen aikana ohjausta opintojen suunnitteluun ja tulevan opiskelupaikan löytämiseen.

Laajuus

Laajuus

Opintojen kesto on ½–1 vuosi. Opintojen
laajuus on 30–60 osaamispistettä. Voit
aloittaa opinnot joustavasti myös kesken lukuvuoden.

Opintojen kesto on lukuvuosi. Opintojen
laajuus on vähintään 25 kurssia. Opinnot
ovat kokopäiväisiä. LUVA-hakijat haastatellaan 14.8.2020 mennessä.

Perusopetuksen
lisäopetus
(Kymppiluokka)
Kymppiluokalta saat tukea jatko-opintopaikan valintaan sekä valmiuksia jatko-opintoihin.

Kenelle?
Sinulle perusopetuksen päättänyt nuori, joka haluat parantaa opiskelutaitojasi
ja korottaa perusopetuksen arvosanoja.
Kotikuntasi on Helsinki, ja olet saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Mitä?
• Vahvistat jatko-opinnoissa tarvittavia
tietoja ja taitoja
• Korotat perusopetuksen arvosanoja
• Vahvistat opiskeluvalmiuksia ja arjen
taitoja
• Selkiytät jatko-opintosuunnitelmia
Perusopetuksen lisäopetusta järjestetään Helsingin kaupungin peruskouluissa
sekä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Laajuus
Opintojen kesto on yksi lukuvuosi. Opintojen laajuus on 1100 tuntia. Kaikki valitut haastatellaan. Opiskelupaikka ja opetuksen aikataulut selviävät haastattelun
jälkeen.

Hakijan muistilista
Hae elokuussa 2020 alkavaan
koulutukseen osoitteessa
opintopolku.fi
Hakuaika 19.5.–21.7.2020.
Saat tiedon haun tuloksista
viikoilla 31–32.
Jos haet myöhemmin
yhteishaussa ammatilliseen
koulutukseen, saat näistä
koulutuksista kuusi lisäpistettä.
Katso koulutusten esittelyvideo
YouTubesta
http://bit.ly/valmistauduopintoihin

Näihin jatkuva haku

Lisätietoja

Nuorten työpajat

Tukea ja neuvontaa koulutusvalintoihin
saat oman koulusi opinto-ohjaajalta, Ohjaamosta ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston hakutoimistosta.

Työpajat on tarkoitettu alle 29-vuotiaille helsinkiläisille. Työpaja on oikea työpaikka, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden uusien taitojen oppimiseen. Keskimäärin viiden kuukauden työkokeilujaksolla pääset tekemään harjoitus- ja tilaustöitä sekä kehittämään ammatillista
osaamistasi.
nuortentyopajat.fi

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

Stadin ammatti- ja aikuisopiston
avoimet opinnot
Avoimet opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden aloittaa ammatilliset opinnot
joustavasti ja tutustua monipuolisesti eri
ammattialoihin. Opiskelu on lyhytkestoista ja sivutoimista.
stadinammattiopisto.fi

Onnea
tuleviin
opintoihin!

Ohjaamo
Ohjaamo Helsinki tarjoaa ilman työ- ja
opiskelupaikkaa oleville nuorille kattavasti tietoa ja tukea oman tulevaisuuden
suunnitteluun. Yksilöllistä palvelua ilman
ajanvarausta.
Osoite: Fredrikinkatu 48 (katutaso),
00100 Helsinki
Kesällä muutoksia aukioloajoissa. Tarkista aukioloajat Ohjaamon sivuilta osoitteessa ohjaamo.hel.fi.
Puhelin arkisin 040 704 6818 klo 9–15
Sähköposti: ohjaamo@hel.fi
ohjaamo.hel.fi

Stadin ammatti- ja aikuisopiston
hakutoimisto
Hakutoimistosta saat tietoa ja neuvontaa koulutukseen hakeutumisesta ja jatkuvasta hausta.
Osoite: Hattulantie 2, 1. kerros,
00550 Helsinki
Aukioloajat: ma–pe klo 10–14
Puhelin arkisin 09 310 89318 klo 10–14
Sähköposti: hakutoimisto@edu.hel.fi
stadinammattiopisto.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan neuvonta
Osoite: Töysänkatu 2 D,
00510 Helsinki
Puhelin arkisin 09 310 44986
klo 10–12 ja 13–15

