
LUVA - lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille 

LUVA on suomenkielisen lukion suorittamiseen valmentava lukuvuosi maahanmuuttajille ja vieraskielisille 

nuorille.  

LUVAn aikana opiskellaan mm. suomea toisena kielenä, kieliä, matematiikkaa ja muita yläkoulua kertaavia 

kursseja sekä vapaavalintaisia lukiokursseja. Koulutuksesta saa todistuksen. 

Hae LUVAan, kun 

 sinulla on peruskoulun päättötodistus Suomesta tai vastaavat tiedot ja taidot ulkomailta 

 haluat opiskella suomeksi, mutta äidinkielesi on jokin muu ja tarvitset vahvistusta lukio-opintojen 

edellyttämissä tiedoissa ja taidoissa 

 tavoitteesi on lukio sekä ylioppilastutkinto ja jatko-opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 

kiinnostavat sinua 

 haluat korottaa peruskoulun arvosanoja tai vahvistaa esim. matemaattista osaamistasi 

 haluat vahvistaa opiskelutaitojasi. 

 

Oppiaine ja aineryhmä 
Kurssimäärä 

Äidinkieli ja kirjallisuus (S2-oppimäärä) 10 

Muut kielet (englanti) 3 

Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot 2 

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2 

Opinto-ohjaus 2 

Valinnaiset opinnot (lukio/peruskoulu) 6 

 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelija saa opiskella lukiokursseja heti, 

kun tuntee niillä pärjäävänsä, yhdessä Alppilan lukion muiden lukiolaisten kanssa. Lukiokursseja voi suorittaa 

jokaisessa jaksossa. Kun opiskelija pyrkii seuraavana vuonna lukioon, LUVA-vuoden aikana suoritetut lukiokurssit 

luetaan hänelle hyväksi. 

LUVA-vuoden aikana opiskelija saa opintotukea ja samat opiskelija-alennukset kuin lukiolainen. 

LUVA-koulutus alkaa 12.8.2019. Koulutus noudattaa lukion jaksojärjestelmää ja loma-aikoja. Koulutus on 

kokopäiväistä. Myös Vuosaaren lukio Helsingissä järjestää LUVA-koulutusta lukuvuonna 2019 – 2020. 



Hae koulutukseen 21.5.—23.7.2019 osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Lisätietoja: 

 opinto-ohjaaja Riina Sandberg, puh. 040 336 0470, riina.sandberg@edu.hel.fi 

 opinto-ohjaaja Antti Vesivalo, puh. 040 661 5688, antti.vesivalo@edu.hel.fi 

25.6. – 27.7.2019 INFO: OHJAAMO puh. 040 7046 818, Fredrikinkatu 48, 00101 Helsinki 

   

HUOM. Mikäli opiskelija ei ole ehtinyt varsinaiseen hakuun mukaan, hän voi kysyä opiskelupaikkaa myöhemmin 

olemalla suoraan yhteydessä rehtoriin. LUVA ei anna suoraan oikeutta lukiokoulutukseen, vaan opiskelijan tulee 

hakea lukion aloituspaikkaa seuraavan vuoden yhteishaussa. 

Tervetuloa tutustumaan LUVA-koulutukseen paikan päälle Alppilaan! LUVA:n AVOIMET OVET PIDETÄÄN MA 

13.5. ja TI 14.5. klo 10 tai klo 12 alkaen.. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Myös muu vierailuaika 

voidaan sopia erikseen. Voimme myös haastatella sinua jo toukokuussa. Vierailupyynnöt LUVAn opinto-ohjaajat: 

Riina Sandberg, puh. 040 336 0470 ja Antti Vesivalo, puh. 040 661 5688. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opintopolku.fi/wp/fi/


Hakeminen ja valintaperusteet 

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen kevään 2019 haku (21.5.2019 klo 08:00 – 23.7.2018 klo 

15:00 )  

 

Valintaperusteet 

Valintakriteerit 

Keskeistä hakijan valinnassa on motivaatio jatkaa lukio-opintoihin. Koulutuksessa pääpaino on suomen kielen ja 

opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa.  Hakijat valitaan koulutukseen alla olevien kriteerin mukaisessa 

järjestyksessä. 

 

Kriteerisijat valittaville 

   

 Hakijaryhmä kriteerit 

1. ryhmän hakijat Kesken peruskoulun Suomeen tulleet hakijat, jotka ovat olleet 
valmentavassa opetuksessa tai vain lyhyen aikaa perusopetuksessa. 

2. ryhmän hakijat Suomessa englanninkielisen peruskoulun suorittaneet tai muulla kielellä 
peruskoulua vastaavan oppimäärän suorittaneet hakijat. 

3. ryhmän hakijat Koko peruskoulun Suomessa opiskelleet hakijat, joiden äidinkieli on 
muu kuin suomi ja jotka tarvitsevat suomen kielen vahvistamista ennen 
lukio-opintoja. 

4. ryhmän hakijat Lukion tai ammatillisen koulutuksen Suomessa keskeyttäneet hakijat. 

  

Lisäksi valintakokeessa arvioimme valmiuksistasi ja motivaatiostasi lukio-opintoja varten sekä suomen kielen 
taitoasi. 

Toivomme, että haluaisit ensisijaisesti lukioon LUVA-vuoden jälkeen, mutta sinun ei tarvitse vielä tietää varmasti. 
Voit hakea LUVA-vuoden jälkeen myös ammatilliseen koulutukseen. 

Opetus on suomeksi, joten sinun olisi hyvä ymmärtää vähintään auttavasti suomenkielistä opetusta. Myös 
kokeissa pitää vastata suomeksi. 

   

 



Pääsy- ja soveltuvuuskoe 

Ma 29.7.2018 klo 10-15 Vuosaaren lukion tiloissa. (Vuosaarentie 7, 00980 Helsinki). 

Alppilann lukion LUVA-valintakokeeseen kutsutaan: 

 Ensimmäiseen hakijaryhmään kuuluvat hakijat. 

 Alppilan LUVA-koulutuksen ensimmäiseksi hakutoiveeksi asettaneet hakijat. 

 Muut hakijat laitetaan järjestykseen suomalaisten peruskoulutodistusten perusteella. 

  

Valintakokeeseen kutsutaan tekstiviestillä tai sähköpostilla. Kutsussa saat oman valintakokeen kellonaikasi 
(joko klo 10-12 tai klo 13-15). 

- Valintakoe on yhteinen Vuosaaren lukion ja Alppilan lukion LUVA-koulutusten kanssa. 

- Ota mukaan peruskoulun päättötodistus Suomesta tai muusta maasta sekä muut mahdolliset todistukset. 

- Valintakokeessa on suomen kielen testi sekä haastattelu. Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua. 

  

Lisäksi huhti-toukokuussa voi erikseen sopia valintakoeajan suoraan Alppilan lukioon. Ota 
yhteyttä riina.sandberg@edu.hel.fi tai antti.vesivalo@edu.hel.fi jos haluat tulla valintakokeeseen jo kevään 2019 
aikana.  
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Usein kysyttyä LUVAsta 

Täytyykö minulla olla peruskoulun päättötodistus, jotta voin hakea LUVAan? 

- Sinulla tulee olla joko peruskoulun päättötodistus tai peruskoulua vastaavat tiedot ja taidot, jotka olet 

hankkinut muualla kuin Suomessa. Ei ole siis pakko olla suomalaista päättötodistusta, mutta silloin sinun on 

näytettävä jokin dokumentti koulunkäynnistä tai annettava opettajan arvioida osaamistasi. 

Millaiselle nuorelle LUVA sopii parhaiten? 

- Nuorelle, joka on opiskellut peruskoulussa tai valmistavassa opetuksessa suomen kielellä muutaman vuoden 

(alle neljä vuotta) ja lukuaineiden keskiarvo on valmiiksi lähellä lukioon pääsyn rajaa (vähintään 7,0). 

- Nuorelle, joka on kiinnostunut oppimaan lukemalla ja kirjoittamalla.  

Onko LUVA myös kymppiluokka? 

- LUVA ei ole kymppiluokka, mutta vuoden aikana voit korottaa joitakin peruskoulun arvosanoja. Jos keskiarvosi 

on hyvin matala, suosittelemme, että haet tavalliselle kymppiluokalle. 

- Jos sinulla ei ole peruskoulun päättötodistusta, voit hakea LUVAn jälkeen lukioon harkinnanvaraisen valinnan 

kautta. 

Onko LUVAan ikärajaa? 

- Toivomme, että olet 15-17-vuotias, kun aloitat LUVAn. Täysi-ikäisille ja sitä vanhemmille LUVA-koulutusta 

järjestetään aikuislukioissa. 

Kuinka suuri on LUVA-ryhmän koko? 

- Ryhmän maksimikoko on 18 opiskelijaa. 

Milloin LUVA-koulutus alkaa? 

- Opiskelu alkaa noin viikkoa myöhemmin kuin lukiolaisilla eli 12.8.2019. 

Saako LUVA-vuoden aikana opintotukea? 

- Kyllä, mutta sitä pitää itse hakea. 

Kun olen käynyt LUVAn, pääsenkö suoraan lukioon? 

- LUVA ei anna suoraan opiskeluoikeutta lukioon, vaan sinun täytyy hakea sinne seuraavana keväänä 

yhteishaussa. 

Onko LUVAlaisilla oma  ryhmänohjaaja? 

- Kyllä. Tapaat ryhmänohjaajaasi joka viikko koko lukuvuoden ajan. 

Missä LUVAlaiset opiskelevat? 

- LUVAlaiset opiskelevat samoissa luokissa kuin lukiolaisetkin ja käyvät myös syömässä lukiolaisten kanssa. 

LUVAlaiset osallistuvat koulun tapahtumiin ja juhliin yhdessä lukiolaisten kanssa. 

Täytyykö minun suorittaa lukiokurssit uudelleen, jos menen LUVAn jälkeen jonnekin muualle lukioon? 

- Ei tarvitse. Jos olet suorittanut jonkin lukiokurssin LUVAn aikana ja saanut siitä arvosanan, kurssi hyväksi 

luetaan kaikissa muissa lukioissa. 

Mitä LUVAssa tehdään oppitunneilla? 

- Oppitunneilla opiskellaan esimerkiksi sitä, miten kirjoitat esseen, miten valmistaudut eri oppiaineiden kokeisiin, 



millaista sanastoa on mm. historiassa, biologiassa, maantiedossa ja matematiikassa. 

- Lukuvuoden aikana vierailet eri lukioissa ja tutustut eri koulutusvaihtoehtoihin sekä harjaannut lukion 

kurssimuotoiseen opetukseen ja koeviikon käytänteisiin. 

Voiko LUVAa käydä vain osittain tai puoli vuotta? 

- LUVA-koulutus kestää yhden lukuvuoden. Jos olet jo päässyt lukioon, voit suorittaa LUVAssa tarvitsemasi 

tukikurssit. 

Alkaako LUVA myös tammikuussa? 

- Ei 

Saako LUVAsta hyviä arvosanoja? 

- Hyviä arvosanoja saa, jos on motivoitunut opiskelemaan ja tekee ahkerasti töitä oppimisen eteen. 

Mihin aikaisempien vuosien LUVAlaiset ovat hakeneet LUVA-vuoden jälkeen? 

- Suurin osa on hakenut ja päässyt Helsingin kaupungin lukioihin.  

Saako LUVAsta kielitaitotodistuksen? 

- Kyllä saa, ja lopputodistukseen tulee maininta kielitaidosta eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. 

 


