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Itsensä ja toisten johtaminen 
muuttuvassa yhteiskunnassa

Minä 
/ Me

Ajattelu

Oppimaan 
oppiminen

Toiminnan 
arviointi

Tavoitellaan 
tietoa ja 

osaamista

Osallistutaan 
ja vaikutetaan

Ennakoidaan 
tulevaa

Luodaan 
tulevaa



Oppivelvollisuuslaki voimaan 
1.8.2021
Oppivelvollisuuslain tavoitteet:

• Turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa 
tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys. 

• Edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää 
itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

• Nostaa koulutus- ja osaamistasoa. 

• Kaventaa oppimiseroja. 

• Lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa. 



TUVA-koulutus on yhdistelmä

• TUVA-koulutukseen yhdistetään kaikki nykyiset 
nivelvaiheen koulutukset

• perusopetuksen lisäopetus eli 10. luokka

• LUVA-koulutus (lukiokoulutukseen valmistava koulutus)

• VALMA-koulutus (ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus)



Miksi TUVA-koulutus?

• Opiskelija voi 

• tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opinnoista

• korottaa perusopetuksen arvosanoja

• opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta



TUVA-OPS-perusteiden 
etenemisprosessi

perusteet voimaan 1.8.2022

paikallisten toteuttamissuunnitelmien laatiminen 

- aloitus jo kevään 2021aikana, viimeistään lkv 2021-2022

perusteet valmiit 4/2021

lausuntokierros 2/2021

käännöstyö 1/2021

perusteluonnos



Suunnitelma TUVA-koulutuksen 
toteuttamisesta 

Miten TUVA-koulutuksen osat järjestetään?

• tarkemmat tavoitteet ja sisältö 

Miten opetus järjestetään?

Miten ohjaus järjestetään?

Miten erityinen tuki toteutetaan?

Miten perusopetuksen arvosanojen korottaminen järjestetään?

Miten lukio-opintojen ja ammatillisten opintojen suorittaminen 
järjestetään?

Miten muut koulutuksen osat hankitaan muilta koulutuksen 
järjestäjiltä? (kuvataan yhteistyökumppanit, toteutus, aikataulu)



TUVA-koulutuksen järjestäminen
• Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus 

yksilöllisiin valintoihin.

• Koulutuksen järjestäjän tulee toteuttaa koulutusta yhteistyössä 
• muiden koulutuksen järjestäjien
• nuorisotyön toimijoiden 
• työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 

• Koulutuksen järjestäjä täydentää järjestämäänsä koulutusta 
hankkimalla tarvittavia koulutuksen osia sitä järjestävältä taholta. 

• Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja oppimista eri 
oppimisympäristöissä 22 tuntia (1 tunti = 60 min) viikkoa kohti. 

• Koulutus tulee järjestää siten, että opiskelijalla voi hakeutua 
tutkintotavoitteiseen koulutukseen, jos hän on saavuttanut riittävät 
valmiudet kyseiseen koulutukseen siirtymiseksi.    



Muutoksen käynnistäminen

Lähtökohta Tavoitteet Visio



Muutoksen johtaminen on  oppimista 
= asioiden selkeyttämistä

Ajattelun ja 
toiminnan 
viitekehys: 

Mitä on nyt? 

Mitä tarvitaan?

Mitä halutaan?

Uusi ajattelumalli: 

Uusi koulutus.  

Uudet työkalut. 

Uudet toiminnot.

Uudet 
yhteistyökuviot.  

Vallitsevan 
ajattelutavan 

uudistaminen:

Tätä halutaan. 

Tätä tavoitellaan. 

Tätä tehdään.



Johda muutosta ja toimintaa 
• Mitä tekoja tekemällä pääsen sinne, minne haluan?

• Tarvitaan ongelman ratkaisua
• luottamusta, vastuun jakamista
• yhteistä tilannekuvaa ja ratkaistavan ongelman 

määrittelyä
• vuoropuhelua, -vaikutusten ja yhteistyön kulttuuria
• kykyä synnyttää yhteistä sitoutumista
• aikaa
• luovia räätälöityjä ratkaisuja
• päätöksentekoa ja toimeenpanoa 
• avoimuutta

(Lähde: OPH, Olli-Pekka Heinonen, 2018: 
Johtamisen ja koulutuksen ristipaineet)



Ensin ME – sitten ME ja TE 
yhdessä

Koulun 
suunnitelma

Koulun 
suunnitelma

Koulun 
suunnitelma

Alueellinen 
yhteistyösuunnitelma



Ymmärrä, arvioi ja kokeile

• Hanki lisää tietämystä asiasta omasta koulustasi
• perehdy OPS-perusteisiin

• tarkastele, mitä hyvää tai puutteita on tällä hetkellä 

• arvioi mahdollisuuksia uuden koulutuksen 
järjestämiseen

• arvioi, mahdollisia profiloitumisen malleja

• reflektoi asiasta muiden koulutusten järjestäjien kanssa
• arvioikaa yhdessä alueellinen lähtötilanne

• ennakoikaa, mitä hyvää uusi koulutus alueelle toisi

• ennakoikaa mahdollisia negatiivisia vaikutuksia



Tehdään TUVA:sta yhdessä hyvä!

YHDISTÄ

EHEYTÄ

TUVA


