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Preppa dig för 
kommande studier!
Förberedande utbildning efter den 
grundläggande utbildningen 2018–2019

Saknar du 
studieplats?

Nå då så! 
Det finns 
massor att 
välja på!



Handledande utbild-
ning för grundläg-
gande yrkesutbild-
ning (Valma) 

Under den handledande utbildningen får 
du färdigheter att söka till en grundläg-
gande yrkesutbildning.

För vem?
För dig som har gått ut grundskolan och 
vill genomgå yrkesutbildning.

För vuxna som vill förbättra sina färdig-
heter att studera inom yrkesutbildning-
en, till exempel invandrare och personer 
som planerar att byta bransch.

Vad?
Enligt en individuell studieplan:
• lär du dig mer om olika yrken och 

utbildningsområden
• förstärker du dina studiefärdigheter 

och vardagliga färdigheter
• förbereder du dig för arbetslivet 

genom praktisk arbetslivsorientering
• kan du vid behov höja vissa vitsord 

från grundskolan
• kan du avlägga yrkesstudier samt 

tillstånds- och kortutbildningar un-
der utbildningen

• kan förhandsperioden för läroavtal 
ingå i din utbildning.

Omfattning
Studierna tar från sex till tolv månader 
och omfattar 30–60 kompetenspoäng. 
Du kan även börja studera flexibelt mitt 
under läsåret.

Gymnasieförbere-
dande utbildning  
för invandrare 
(Luva)

Under den gymnasieförberedande ut-
bildningen får du färdigheter att söka till 
gymnasium och sedan klara av gymna-
siestudierna på det bästa möjliga sättet.

För vem?
För de invandrare och studerande med 
ett annat modersmål än finska eller 
svenska som har som mål att avlägga 
gymnasium och studentexamen i fram-
tiden.

Vad?
I studierna ingår studier i finska och eng-
elska som behövs i gymnasiestudier, 
samhälls- och kulturkunskap, matema-
tisk-naturvetenskapliga studier samt 
förstärkning av studiefärdigheter.

Under studierna får du en realistisk upp-
fattning om gymnasiestudier och kan av-
lägga egentliga gymnasiekurser enligt 
en individuell studieplan.

Du kan höja dina vitsord i de flesta läsäm-
nen på avgångsbetyget från grundskolan. 

Omfattning
Studierna tar ett läsår och omfattar 
minst 25 kurser. 

För en del sökande ordnas ett inträ-
desprov (ett kort test i studiefärdighe-
ter och en intervju) i gymnasiet Alppilan 
lukio måndagen den 30 juli kl. 10–15. Du 
får en separat kallelse om du måste del-
ta i inträdesprovet.

Påbyggnadsunder-
visning efter den 
grundläggande  
utbildningen
(Tionde klassen)
På tionde klassen får du färdigheter att 
söka till fortsatta studier och kan höja 
dina vitsord från grundskolan.

För vem?
För Helsingforsungdomar som gått ut 
grundskolan samma eller föregående år.

För dig som vill höja dina vitsord från 
grundskolan för att komma in på öns-
kad fortsatt utbildning.

Vad?
Du får möjlighet att precisera dina  
studieplaner.

Du kan förstärka dina kunskaper  
och färdigheter och höja dina vitsord.

Du får stöd för livskompetensen.

Studierna kan omfatta läroämnen  
i grundskolan, projektuppgifter, studie-
besök och introduktion i arbetslivet.

Påbyggnadsundervisning ordnas i Hel-
singfors stads grundskolor och vid  
yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto.

Omfattning
Studierna tar ett läsår och omfattar 1 100 
timmar. Alla sökande intervjuas vecka 
32. Då får du också besked om din stu-
dieplats och när undervisningen inleds.

Sök till utbildningen som  
börjar i augusti 2018 på 
studieinfo.fi/wp/sv/.

Ansökningstid 22.5–24.7.2018

Du får besked om 
ansökningsresultaten  
under vecka 32.

Du kan söka till lediga  
platser från den 30 juli.

Om du senare söker till 
yrkesutbildning i den 
gemensamma ansökan  
får du sex extra poäng för 
dessa utbildningar.

Se en presentationsvideo 
om utbildningarna på 
YouTube 

Minneslista  
för de sökande: 

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


Utbildningar med 
kontinuerlig ansökan
Verkstäder för unga
Verkstäderna är avsedda för helsing-
forsare under 29 år. Under en arbets-
prövning på i genomsnitt fem månader 
får du göra övnings- och beställningsar-
beten och utveckla ditt yrkeskunnande. 
Verkstäderna är följande: Mediakylpylä, 
Metalliverstas, Sininen Verstas, Woo-
Doo-werstas, Villa Ullas och Kahvila Alek-
sis. Verkstadsverksamhet ordnas också i 
samarbete med företag, till exempel med 
Månsasgården och Kinaborgs service-
central, Baiks och Musti ja Mirri. 
www.nuortentyopajat.fi

Helsingfors vuxengymnasium
I vuxengymnasiet kan du avlägga gym-
nasiets hela lärokurs eller grundstadiet, 
förbereda dig för studentskrivningar eller 
studera enskilda ämnen. Studierna är av-
giftsfria för studerande med ett avgångs-
betyg från gymnasiet eller grundstadiet 
och för studerande vid läroanstalter på 
andra stadiet i Helsingfors. Avgiften för 
ämnesstudier är 25 euro/kurs.
www.helsinginaikuislukio.fi

Läroavtalsutbildning
Du kan avlägga nästan alla yrkesexami-
na genom läroavtalsutbildning. Du ska 
själv skaffa dig en intressant arbetsplats 
för läroavtalet. 
www.stadinammattiopisto.fi

Öppna studier vid yrkesinstitutet 
Stadin ammattiopisto
Öppna studier ger dig möjlighet att in-
leda yrkesstudier flexibelt och lära dig 
mångsidigt om olika yrken. Studierna är 
kortvariga deltidsstudier.
www.stadinammattiopisto.fi

Mer information
Stöd och handledning i utbildningsvalen 
kan du få av studiehandledaren i din sko-
la, från Navigatorn eller ansökningsbyrån 
vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto.

Navigatorn
Navigatorn Helsingfors erbjuder ungdo-
mar som saknar arbets- eller studieplats 
gott om information och stöd för plane-
ring av den egna framtiden. Individuell 
service utan tidsbokning. 
Adress: Fredriksgatan 48 (gatuplan) 

Öppettider:
Juni må 12–17 och ti–fr 10–17 samt 
juli må 12–16 och ti–fr 10–16
Telefon vardagar kl. 9–15: 
040 704 6818 / 09 310 25861
E-post: ohjaamo@hel.fi
ohjaamo.hel.fi/pa-svenska/

Ansökningsbyrån vid Stadin 
ammattiopisto
Ansökningsbyrån vid Stadin ammat-
tiopisto ger dig information och hand-
ledning i frågor som gäller sökning till ut-
bildning och fortlöpande ansökan.
Adress: Hattulavägen 2, 1 vån. 
00550 Helsingfors
Öppettider: ma–to 9–15 och fr 9–14
Telefon vardagar kl. 10–14: 09 310 89318
E-post: hakutoimisto@edu.hel.fi
www.stadinammattiopisto.fi

Fostrans- och utbildnings- 
sektorns rådgivning
Adress: 
Töysägatan 2 D, 
00510 Helsingfors
Telefon vardagar 
kl. 8–16: 
09 310 86400

Lycka 
till med 

studierna!


