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Oppivelvollisuuden laajentaminen

Tutkintoon valmentava koulutus

• Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 
(1215/2020)

• Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2022 alkaen

• Yhdistetään

• perusopetuksen lisäopetus

• lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)

• ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

• Edellä mainittujen koulutusten järjestäminen päättyy 31.7.2022 
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TUVA -koulutuksen tavoitteet:

• Antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai 

ammatilliseen tutkintokoulutukseen

• Ohjaa jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan sekä

• Vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen 

oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto taikka 

ammatillinen tutkinto
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Missä mennään?
• HE rahoitusmuutoksista lausunnolla

• muutokset voimaan varainhoitovuoden 2022 rahoitukseen

• Järjestämislupien haku käynnistyy kesäkuussa

• Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 
siirtymäsäännösten nojalla TUVA-koulutusta voi järjestää nykyisten VALMA- ja 
perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupien perusteella (1215/2020 28 §)

• Muiden opetuksen tai koulutuksen järjestäjien, jotka haluavat järjestää TUVA-
koulutusta, tulee hakea järjestämislupaa. Lisäksi kunta voi tietyin edellytyksin 
vapaaehtoisesti järjestää TUVA-koulutusta, jos sillä ei ole järjestämislupaa

• Koulutuksen perusteet valmistelussa OPH:ssa

• Yhteishakua koskevien muutosten valmistelu
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Ammatillisen koulutuksen laadun 

ja tasa-arvon kehittämisohjelma -

Oikeus osata



Ohjelman tavoitteet:

• Varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu ja tukea sen jatkuvaa 

parantamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian 

vaikuttavuustavoitteiden ja linjausten mukaisesti. 

• Kaventaa ja ennaltaehkäistä sukupuolesta, sosioekonomisesta 

taustasta, asuinpaikasta tai tuen tarpeesta johtuvia eroja 

oppimisessa ja oppimistuloksissa ja edistää näin tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta ammatillisessa koulutuksessa.

• Tukea hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanoa.
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Neljä toimenpidekokonaisuutta

1. Opiskelijoiden oppimistuloksia ja oppimisen edellytyksiä 

parannetaan - ammatillisen koulutuksen laatu varmistetaan

2. Hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistetaan

3. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin 

uudistamista ja sen johtamista tuetaan

4. Koulutuksen järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön 

muutoksiin parannetaan
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1. Oppimisen edellytysten ja oppimistulosten parantaminen



2. Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen



3. Toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen 



4. Kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin



Lukiokoulutuksen laatu- ja 

saavutettavuusohjelma 



Ohjelman tavoitteet (2021-2022)

1. Lukiolaisten hyvinvoinnin edistäminen sekä koulutuksen tasa-
arvon, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden vahvistaminen.

2. Osaamistason ja osaamisen laadun nostaminen sekä 
oppimiserojen kaventaminen.

3. Koulutuksen järjestäjien tukeminen laadunhallintatyössä 
lukiokoulutuksen laadun jatkuvassa parantamisessa.

4. Lukiolain ja opetussuunnitelmien toimeenpanon tukeminen.

5. Oppivelvollisuuden laajentaminen lukiokoulutukseen ja jatkuvan 
oppimisen vahvistaminen.
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Toimenpidekokonaisuudet: 

31.5.202114



Ohjauksen 

kehittämis-

ohjelma

Perusopetus

Lukiokoulutus

Ammatillinen 

koulutus

Siirtymät
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Kiusaamisen 

ehkäisemis-

ohjelma

OKM

STM

SM 

OM
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S2 –opetuksen 

kehittäminen

Tarjouspyyntö 

meneillään
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Koulutuspoliittinen 

selonteko

Koulutus ja tutkimus 

kohti 2040-lukua
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Selvitys 

ammatillisen 

koulutuksen 

reformin 

toimeenpanosta

VTV:n tarkastus 

ammatillisen 

koulutuksen 

reformista
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Jatkuvan oppimisen 

uudistus 

Jatkuvan oppimisen 

digitaalinen 

palvelukokonaisuus
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Korona-ajan 

oppeja 
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Kiitos!


