
Valmistaudu tuleviin 
opintoihin!
Perusopetuksen jälkeinen valmistava 
koulutus 2018–2019

Oletko  
ilman  
opiskelu- 
paikkaa? 
 
Ei hätää, 
useita  
vaihtoehtoja 
tarjolla!

Rhinoceros Oy



Ammatilliseen  
koulutukseen  
valmentava koulutus 
(Valma)

Valmentavassa koulutuksessa saat val-
miudet hakeutua ammatilliseen koulu-
tukseen.

Kenelle?
Sinulle, joka olet päättänyt peruskoulun 
ja tavoitteenasi on ammatillinen koulutus.

Aikuisille, jotka haluavat parantaa val-
miuksiaan opiskella ammatillisessa kou-
lutuksessa. Sopii esimerkiksi maahan-
muuttajille ja alan vaihtoa suunnittele-
ville.

Mitä?
Yksilöllisen opiskelusuunnitelman 
mukaisesti:
• Perehdyt ammatteihin ja koulutus-

aloihin
• Vahvistat opiskeluvalmiuksia ja arjen 

taitoja
• Valmentaudut työelämään tutustu-

misjaksoilla
• Voit tarvittaessa korottaa joitain 

peruskoulun arvosanoja
• Voit suorittaa koulutuksen aikana 

ammatillisia opintoja sekä lupa- ja 
korttikoulutuksia

• Oppisopimuksen ennakkojakso voi 
olla osa koulutustasi

Laajuus
Opintojen kesto on puolesta vuodesta 
vuoteen ja niiden laajuus on 30–60 osaa-
mispistettä. Voit aloittaa opinnot jousta-
vasti myös kesken lukuvuoden.

Lukioon valmistava 
koulutus  
maahanmuuttajille 
(Luva)

Lukioon valmistavassa koulutuksessa 
saat valmiudet hakeutua lukioon ja me-
nestyä myöhemmin lukio-opinnoissa 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Kenelle?
Maahanmuuttajille ja vieraskielisille 
opiskelijoille, joiden tavoitteena on jat-
kossa lukion suorittami nen ja ylioppilas-
tutkinto

Mitä?
Opintoihin sisältyy lukio -opinnoissa tar-
vittavan suomen ja englannin kielten 
opiskelua, yhteis kunta  ja kulttuurintunte-
musta, matemaattis -luonnontieteellisiä 
opintoja sekä opiskelu valmiuksien vah-
vistamista.

Opintojen aikana saat realistisen käsi-
tyksen lukio -opinnoista ja voit suorittaa 
varsinaisia lukiokursseja yksilöllisen 
opintosuunnitelman mukaisesti.

Voit korottaa useimpien lukuaineiden 
perusopetuksen arvosanoja. 

Laajuus
Opintojen kesto on yksi lukuvuosi ja 
laajuus vähintään 25 kurssia. 

Osalle hakijoista järjestetään valintakoe 
(pieni opiskeluvalmiustesti ja haastatte-
lu) Alppilan lukiossa maanantaina 30.7. 
klo 10–15 välillä. Mikäli sinun tarvitsee 
tulla valintakokeeseen, kutsumme sinut 
sinne erikseen.

Perusopetuksen  
lisäopetus  
(Kymppiluokka)
Kymppiluokalta saat valmiudet hakeu-
tua jatko-opintoihin ja korottaa perus-
opetuksen arvosanoja.

Kenelle?
Sinulle helsinkiläinen nuori, jos olet päät-
tänyt peruskoulun samana tai edellise-
nä vuonna.

Kun tahdot korottaa peruskoulun arvo-
sanoja päästäksesi haluamaasi jatko-
opiskelupaikkaan.

Mitä?
Saat mahdollisuuden selkiyttää opiske-
lusuunnitelmiasi

Pääset vahvistamaan tietojasi ja taito-
jasi sekä korottamaan arvosanoja

Saat tukea elämänhallintaasi

Opintoihin voi sisältyä peruskoulun op-
piaineita, projektitehtäviä, opintokäyn-
tejä ja työelämään tutustumista

Lisäopetusta järjestetään Helsingin 
kaupungin peruskouluissa ja Stadin 
ammattiopistossa.

Laajuus
Opintojen kesto on yksi lukuvuosi ja 
laajuus 1100 tuntia. Kaikki hakijat haas-
tatellaan viikolla 32, jolloin selviää oma 
opetuspaikka ja opetuksen käynnisty-
misen aikataulut.

Hae elokuussa 2018 alkavaan 
koulutukseen osoitteessa 
opintopolku.fi

Hakuaika 22.5.–24.7.2018

Saat tiedon haun tuloksista 
viikolla 32

Voit hakea vapaiksi jääneille 
paikoille 30.7. alkaen

Jos haet myöhemmin 
yhteishaussa ammatilliseen 
koulutukseen, saat näistä 
koulutuksista kuusi lisäpistettä

Hakijan  
muistilista:

Katso koulutusten  
esittelyvideo YouTubesta

https://youtu.be/Rh79JN7OlHg
https://youtu.be/Rh79JN7OlHg


Nuorten työpajat
Työpajat on tarkoitettu alle 29-vuoti-
aille helsinkiläisille. Keskimäärin vii-
den kuukauden työkokeilujaksolla pää-
set tekemään harjoitus- ja tilaustöitä 
sekä kehittämään ammatillista osaa-
mistasi. Työpajoja ovat: Mediakylpylä, 
Metalliverstas, Sininen Verstas, Woo-
Doo-werstas, Villa Ullas ja Kahvila Alek-
sis. Työpajatoimintaa toteutetaan myös 
yhteistyössä yritysten kanssa. Esi-
merkkeinä Maunulatalo ja Kinaporin 
palvelukeskus, Baiks ja Musti ja Mirri.  
www.nuortentyopajat.fi

Helsingin aikuislukio
Aikuislukiossa voit opiskella koko luki-
on tai perusasteen, valmentautua yliop-
pilaskokeisiin tai opiskella yksittäisiä ai-
neita. Opiskelu on ilmaista lukion tai pe-
rusasteen päättötodistusopiskelijoille ja 
helsinkiläisten toisen asteen oppilaitos-
ten opiskelijoille. Aineopiskelumaksu on 
25 euroa/kurssi.
www.helsinginaikuislukio.fi

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuksella voit suorittaa lähes 
kaikki ammatilliset tutkinnot. Hankit itse 
oppisopimustasi varten juuri sinua kiin-
nostavan työpaikan. 
www.stadinammattiopisto.fi

Stadin ammattiopiston  
Avoimet opinnot
Avoimet opinnot tarjoavat mahdollisuu-
den aloittaa ammatilliset opinnot jousta-
vasti ja tutustua monipuolisesti eri am-
mattialoihin. Opiskelu on lyhytkestoista 
ja sivutoimista.
www.stadinammattiopisto.fi

Tukea ja neuvontaa koulutusvalintoihin 
saat oman koulusi opinto-ohjaajalta, Oh-
jaamosta ja Stadin ammattiopiston ha-
kutoimistosta.

Ohjaamo
Ohjaamo Helsinki tarjoaa ilman työ- ja 
opiskelupaikkaa oleville nuorille katta-
vasti tietoa ja tukea oman tulevaisuu-
den suunnitteluun. Yksilöllistä palvelua 
ilman ajanvarausta. 
Osoite: Fredrikinkatu 48 (katutaso) 
Aukioloajat: 
Kesäkuu ma 12-17 ja ti-pe10-17 ja  
Heinäkuu ma 12-16 ja ti-pe 10-16
Puhelin arkisin 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 ja neuvontaa koulutukseen 
hakeutumisesta ja jatkuvasta hausta.
Osoite: Hattulantie 2, 1. kerros,  
00550 Helsinki
Aukioloajat: ma–to 9–15 ja pe 9–14.00
Puhelin arkisin klo 10–14: 09 310 89318
Sähköposti: hakutoimisto@edu.hel.fi
www.stadinammattiopisto.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen  
toimialan neuvonta
Osoite:  
Töysänkatu 2D,  
00510 Helsinki
Puhelin arkisin 
klo 8-16:  
09 310 86400

Näihin jatkuva haku

Onnea 
tuleviin 

opintoihin!

Lisätietoja


