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Kirkkokatu 2, 15110 Lahti   2019 - 2020 
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LIITE: KOPIO PERUSKOULUN PÄÄTTÖTODISTUKSESTA   KÄÄNNÄ 

 

 

HENKILÖTIEDOT (täytä selvästi, *-merkityt ovat pakollisia) 

Sukunimi * 
 

 

Etunimet *  
(alleviivaa kutsumanimi) 

 

Henkilötunnus * 
(syntymäaika *) 

 

Katuosoite * 
 

 

Postinumero ja  
– toimipaikka * 

 

Puhelin * 
 

 

Sähköposti  * 
 

 

Kotikunta * 
 

 

Kansalaisuus * 
(jos ei suomalainen) 

 

Äidinkieli * 
(jos ei suomi)  

 

Huoltajan etu- ja 
sukunimi * 

Huoltaja on äiti / isä / joku muu, kuka? (ympyröi oikea vaihtoehto) 
 
 

Huoltajan yhteystiedot * 
(osoite, puhelin, s-posti)  

 
 
 
 

Uskonto ev.lut. / ortod. / islam / väestörekisteri / muu 
 

 

 

Lahdessa  ____ / ____ 20_____ ___________________________________________________

 Hakijan allekirjoitus 
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Vastaa seuraaviin kysymyksiin.  

 

1. Mikä on väestörekisteriin merkitty äidinkielesi?   

 

2. Mitä kieliä käytät työssä, vapaa-aikana ja kotona?  

   

 

3. Milloin tulit Suomeen?  

   

 

4.  Millaisia opintoja/kursseja olet suorittanut Suomessa? Milloin? 

  

 

5. Oletko suorittanut peruskoulun ulkomailla? Milloin sait päättötodistuksen?  

(Liitä mukaan kopio peruskoulun päättötodistuksestasi) 

  

  

 

6. Oletko suorittanut suomalaisen peruskoulun? Milloin sait päättötodistuksen?  

(Liitä mukaan kopio peruskoulun päättötodistuksestasi) 

  

  

 

7. Oletko suorittanut Yleisen kielitutkinnon (YKI)? Mikä taso? Milloin?  

  

  

 

8. Kuinka monta vuotta olet opiskellut/ollut koulussa Suomessa?  

  

 

9. Kuinka monta vuotta kävit koulua kotimaassasi?  
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10. Miksi haet LUVA –koulutukseen? Millaisia opiskelutavoitteita sinulla on?  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11. Teetkö Suomessa jotain työtä? Millaista työtä haluaisit tehdä?  
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12. Merkitse rasti sopivaan kohtaan. Kirjoita lisätietoja ja kommentteja, voit jatkaa myös paperin 

toiselle puolelle.  

Oppikirjojen 

lukeminen suomeksi 

   

Opettajan puheen 

seuraaminen 

   

Kotitehtävien 

tekeminen suomeksi 

   

Kokeisiin vastaaminen 

suomeksi 

   

 

 On minulle tosi  

vaikeaa 

On minulle vähän 

vaikeaa 

Sujuu hyvin 

Sanakirjan tehokas 

käyttö  

   

Puhe-esityksen 

pitäminen suomeksi 

   

Osallistuminen 

keskusteluun tunnilla 
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