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Miten TUVA-perusteet syntyivät?

• yhteistyö kentän ammattilaisten kanssa

• edustus ”vanhoista” koulutuksista

• maantieteellinen kattavuus

• ryhmän ”moninaisuus”

• Kiitos antoisasta yhteistyöstä myös kaikille kommentoijille!
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Mikä on TUVA?

• valmiuksia ja ohjauksellista tukea tutkintokoulutukseen eli lukio- tai 

ammatilliseen koulutukseen siirtymiseen sekä edellytyksiä näiden 

suorittamiseen

• yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen, lukioon valmistavan koulutuksen 

(LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA)

• mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja sekä suorittaa 

lukiokoulutuksen ja/tai ammatillisen koulutuksen opintoja  

→ yhteistyö eri koulutusmuotojen toimijoiden kanssa

• keskeisenä periaatteena on opiskelijan suuntautuminen toiselle asteelle
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Kenelle TUVA on tarkoitettu?

• ilman toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa 

koulutusta

• sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai 

ohjauksellista tukea siirtyäkseen tutkintokoulutukseen eli lukio- tai 

ammatilliseen koulutukseen

• esimerkiksi oppijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame 

sekä oppijat, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan 

opetuksen jollain mulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai saame
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Miten TUVA toteutetaan?

• TUVA-koulutus suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle ja 
opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

• kun koulutuksen järjestäjänä on ammatillinen oppilaitos, tehdään opiskelijalle 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

• koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi

• opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta viikon aikana 22 tuntia (60 
min)/ 29 opetustuntia (45 minuuttia)

• myös lyhyemmät jaksot mahdollisia ja tutkintokoulutukseen voi siirtyä 
joustavasti
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Laaja-alainen osaaminen

• TUVA-koulutus tukee kokonaisvaltaisesti 

valmiuksia ja osaamista, joita opiskelija 

tarvitsee siirtyäkseen toiselle asteelle

• laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen 

kulkee läpi koko TUVA-koulutuksen 

riippumatta opiskelijan valitsemista 

koulutuksen osista

• koulutuksen järjestäjä kuvaa 

suunnitelmassaan koulutuksen 

toteuttamiseksi, miten laaja-alaisen 

osaamisen osa-alueita toteutetaan eri 

koulutuksen osissa
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• kaikille yhteinen Opiskelu ja urasuunnittelutaidot-
osa ja lisäksi vähintään kaksi valinnaista 
koulutuksen osaa: 

• Perustaitojen vahvistaminen

• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin 
valmentautuminen

• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin 
valmentautuminen

• Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 

• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva 
oppiminen

• Valinnaiset opinnot
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Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

• henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjataan opiskelijan

• tavoitteet valmentavalle koulutukselle

• aikaisempi koulutus ja muu osaaminen

• opiskelukielen taito ja muu kielitaito sekä opiskeluvalmiudet

• suoritettavat koulutuksen osat ja niiden laajuus ja tavoitteet

• tarvitsema ohjaus ja tuki ja niiden toteuttaminen

• jatko-opinto- ja urasuunnitelma

• kun koulutuksen järjestäjänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjä tehdään 

henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

08/06/2021 Opetushallitus 9



Osaamisen arviointi

• koulutuksen osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

• koulutuksen osa on hyväksytty, kun opiskelija on 

saavuttanut koulutuksen osalle asetetut tavoitteet sekä henkilökohtaiset 

tavoitteet

• perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinnot 

arvioidaan kyseessä olevan koulutusmuodon mukaisesti, ja arvioinnin antaa 

koulutuksen järjestäjä, jolla on järjestämislupa tähän koulutusmuotoon

• opiskelija saa suorittamistaan opinnoista erillisen opintosuoritusotteen tai 

todistuksen suoritetuista koulutuksen osista
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Ohjaus osana TUVA-koulutusta

• opiskelijalla on oikeus saada opintojen aikana ohjausta tarpeittensa 

mukaisesti, ja ohjaus on tärkeä osa TUVA-koulutusta

• ohjausta voidaan järjestää opintojaksomuotoisena opetuksena, 

henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena sekä näiden yhdistelmänä

• ohjausta toteutetaan moniammatillisesti: sitä antavat opinto-ohjaaja sekä 

oppilaitoksen muu henkilökunta

• työelämässä tai muussa oppimisympäristössä tapahtuvan oppimisen aikana 

ohjaukseen osallistuvat myös työyhteisön jäsenet

• kokonaisvastuu ohjauksesta on TUVA-koulutuksen järjestäjällä

• ohjaus dokumentoidaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan
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Kielitietoinen TUVA-koulutus

• kielitietoisen TUVA-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa

• opiskelijan opiskelu- ja tutkintokielen taitoja 

• eri tiedonalojen tekstitaitoja

• vuorovaikutus- ja viestintätaitoja 

• kielitietoisessa TUVA-koulutuksessa huomioidaan kielen keskeinen merkitys 

oppimisessa, opetuksessa, arvioinnissa ja kaikessa toiminnassa

• opiskelijalle pyritään varmistamaan riittävät kielelliset edellytykset, joita 

opiskelija tarvitsee opiskeluun toisen asteen koulutuksessa
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Erityinen tuki

• opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jolla tarkoitetaan opiskelijan 

tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea 

sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä

• oppivelvollisten kohdalla aiemman koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa 

tuen kannalta välttämättömät tiedot opiskelijan otettua opiskelupaikka 

vastaan

• erityisen tuen tarve arvioidaan TUVA-koulutuksen alussa tai heti kun tuen 

tarve ilmenee esimerkiksi erilaisten kartoitusten avulla

• erityinen tuki kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja 

ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtaiseen osaamisen 

kehittämissuunnitelmaan (HOKS)
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Erityinen tuki

• opiskelijan suorittaessa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja, hänellä on 

oikeus lukiolaissa säädettyyn oppimisen tukeen

• opiskelijan suorittaessa ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia hänellä on 

oikeus erityiseen tukeen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön perusteella

• opiskelijan oikeudesta vaativaan erityiseen tukeen sovelletaan ammatillisesta 

koulutuksesta annettua lakia

• opintojen aikana on tärkeää arvioida myös ne tukimuodot, joita opiskelija 

mahdollisesti tarvitsee siirtyessään tutkintokoulutukseen
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TUVA-koulutuksen normeja

• Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijalla on velvollisuus 

osallistua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opetukseen, 

jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.

• Lisäksi tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa noudatetaan 

seuraavia koulutuksen järjestäjän lakisääteisiä suunnitelmia (1215/2020, 26 

§) 

• opiskeluhuoltosuunnitelma sisältäen suunnitelman opiskelijoiden 

suojaamisesta väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä  

• suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä (ei jälki-istuntoa!) 

• tasa-arvosuunnitelma  

• yhdenvertaisuussuunnitelma 

08/06/2021 Opetushallitus 15



Linkkejä ja lisätietoa

• Opetushallitus

• https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/tutkintokoulutukseen-valmentavan-

koulutuksen-perusteet-julkaistu

• www.oph.fi/oppivelvollisuus

• TUVA-webinaareja on tulossa useita!

• Mahdolliset yhteydenotot: oppivelvollisuus@oph.fi
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