AIKUISTEN PERUSOPETUS
REITTINÄ JATKO-OPINTOIHIN

AIKUISTEN PERUSOPETUS
(yli 17-vuotiaille)

Oletko vähintään 17-vuotias ja sinulla on perus
koulu kesken tai kokonaan suorittamatta? Tarvitsetko peruskoulun päättötodistusta jatko-opintojasi varten? Aikuisten perusopetus on juuri sinua
varten!

Lukutaitovaihe

• kenelle: suomen kielessä luku- ja kirjoitustaidottomille yli 17-vuotiaille
• tavoite: suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon
kehittäminen
• kesto: noin 1v
• järjestäjä: Kuopion kansalaisopisto
• jatkomahdollisuudet: alkuvaihe

Aikuisten perusopetuksessa on mahdollista suorittaa peruskoulu loppuun ja vahvistaa suomen
kielen taitoja. Aikuisten perusopetuksen koostuu
kolmesta vaiheesta: lukutaitovaihe, alkuvaihe ja
päättövaihe. Opiskelu aloitetaan oman kielitaitotason ja koulutaustan perusteella sopivimmasta
vaiheesta. Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun päättötodistus, joka antaa täydet jatko-opintokelpoisuudet lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Alkuvaihe

Aikuisten perusopetukseen haetaan keväällä
yhteisessä haussa tai muulloin suoraan oppilaitosten kautta.

• kenelle: suomen kielessä luku - ja
		
kirjoitustaitoisille yli 17-vuotiaille, joilta puuttuu
peruskoulun päättötodistus
• tavoite: peruskoulun päättötodistus
• kesto: noin 1,5 – 2v
• järjestäjät: Kuopion Aikuislukio ja Pohjois-Savon
opisto
• jatkomahdollisuudet: lukiokoulutukseen
valmistava koulutus (LUVA), ammatilliseen 		
koulutukseen valmentava koulutus (VALMA),
lukiokoulutus tai ammatillinen koulutus

MIKSI?
• Olet samalla viivalla muiden kanssa 		
hakiessasi lukioon, ammattikouluun tai
valmistavaan koulutukseen.
• Mikäli ensimmäiseksi valittu jatkokoulutus
ei tunnukaan oikealta, alan vaihtaminen on
helpompaa.
• Kielitaitosi kehittyy, mikä auttaa pääsemään
toivomaasi jatko-opiskelupaikkaan sekä
työhön ja toimimaan suomalaisessa 			
yhteiskunnassa.
• Opiskelutaitosi kehittyvät, minkä avulla 		
selviydyt jatkokoulutuksessa paremmin 		
ja saat varmemmin suoritettua tutkintosi
loppuun. Tutkinto mahdollistaa 			
jatkokoulutukseen hakemisen, helpottaa
töiden saamista, avaa enemmän
mahdollisuuksia työllistyä pidempiin 			
työsuhteisiin ja parantaa palkkaa.
• Kansalaisuuden saaminen nopeutuu.

• kenelle: suomen kielessä luku- ja kirjoitustaidon
perusteet osaaville yli 17-vuotiaille
• tavoite: suomen kielen ja opiskelutaitojen
kehittäminen päättövaiheen opintoja varten
• kesto: noin 1 – 1,5v
• järjestäjät: Kuopion kansalaisopisto ja PohjoisSavon opisto
• jatkomahdollisuudet: päättövaihe

Päättövaihe

LUKIOKOULUTUKSEEN VALMISTAVA
KOULUTUS (LUVA)
• kenelle: lukiokoulutukseen tähtääville maahanmuuttajille ja vieraskielisille, joilla on peruskoulua
vastaava oppimäärä, mutta suomen kielen taito
tarvitsee vielä kehitystä
• tavoite: kehitetään suomen kielen taitoja ja
opiskeluvalmiuksia lukio-opintoihin, mahdollista
suorittaa lukiokursseja ja korottaa 			
perusopetuksen
arvosanoja
• kesto: 1v
• hakeminen: perusopetuksen jälkeisen
valmistavan koulutuksen haku, hakijalla on oltava
oleskelulupa
• järjestäjä: Kuopion Aikuislukio
• jatkomahdollisuudet: lukiokoulutus
(myös ammatillinen koulutus mahdollinen)

LUKIOKOULUTUS/AMMATILLINEN
KOULUTUS

• tavoite: ylioppilastutkinto/ammatillinen tutkinto,
suomi toisena kielenä -opinnot jatkuvat opiskelun
tukena
• kesto: noin 3v
• hakeminen: yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 		
ja lukiokoulutukseen
• järjestäjät: Kuopion kaupunki ja Savon ammattiopisto
• jatkomahdollisuudet: antaa jatkoopintokelpoisuuden yliopistoon ja
ammattikorkeakouluun

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN
VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA)

• kenelle: ammatilliseen koulutukseen tähtääville
• tavoite: kehitetään suomen kielen taitoja ja
opiskeluvalmiuksia ammatilliseen koulutukseen,
mahdollista suorittaa ammatillisia opintoja ja
kokeilla eri aloja
• kesto: noin 1v
• hakeminen: perusopetuksen jälkeisen 		
valmistavan koulutuksen haku
• järjestäjä: Savon ammattiopisto
• jatkomahdollisuudet: ammatillinen koulutus
(myös lukiokoulutus mahdollinen)

Lisätietoja
Aikuisten perusopetus
www.kuopio.fi/maahanmuuttajat1
LUVA
www.kuopio.fi/lukiokoulutukseen-valmistava-koulutus
VALMA ja ammatillinen koulutus
www.sakky.fi
Lukiokoulutus
www.kuopio.fi/lukio-opetus

