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Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 

järjestäminen

• Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) järjestäminen edellyttää 
pääsääntöisesti järjestämislupaa. 

• Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää 
hakemuksesta lukiolaissa (714/2018) tarkoitetulle lukiokoulutuksen järjestäjälle, 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetulle ammatillisen 
koulutuksen järjestäjälle sekä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on 
myönnetty perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen 
järjestämislupa.

• 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.
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TUVA-koulutuksen järjestämistä koskevat 

siirtymäsäännökset

• Yksityinen perusopetuksen järjestäjä, jolle on perusopetuslain 7 tai 8 

§:ssä tarkoitettu perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupa, saa 

järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 31.7.2025 asti

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jolla on voimassa oleva 

ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu 

ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen 

järjestämislupa, saa 1.8.2022 alkaen järjestää tutkintokoulutukseen 

valmentavaa koulutusta
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Kunnan asema TUVA-koulutuksen järjestäjänä

• Voi olla VALMA-järjestäjä

• Voi hakea uutta TUVA-järjestämislupaa ammatillisen koulutuksen tai 

lukiokoulutuksen järjestäjänä

• Voi järjestää vapaaehtoisesti ilman järjestämislupaa, jos kunnan 

järjestämän valmentavan koulutuksen alueellinen tarve ei ole 

pysyväisluonteista. 

4 | 6.5.2022



Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 

järjestämislupa

• Järjestämisluvassa määrätään minkä koulutusmuodon yhteyteen 

valmentavan koulutuksen järjestämislupa myönnetään

• Tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen järjestämislupaa 

myönnetään vain yhden koulutusmuodon yhteyteen

• Mikäli hakijalla on yksi voimassa oleva perusopetuksen, lukiokoulutuksen 

tai ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, myönnetään tutkintoon 

valmentavan koulutuksen järjestämislupa kyseisen koulutusmuodon 

yhteyteen
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Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 

järjestämislupa

• Järjestämisluvassa voidaan myös määrätä:

• koulutuksen opetuskielestä

• koulutuksen toiminta-alueesta

• Järjestäessään tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän on 
noudatettava, mitä koulutuksen järjestäjän perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai ammatillisen 
koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty opetuskielestä ja toiminta-alueesta, ellei 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisluvassa toisin määrätä. 

• koulutuksen opiskelijamäärästä tai opiskelijavuosien määrästä

• Pääsääntöisesti valmentavaa koulutusta on tarkoitus järjestää lukiokoulutuksen tai ammatillisen 
koulutuksen kokonaisopiskelijamäärän puitteissa koulutustarpeen mukaan, mutta esimerkiksi 
sisäoppilaitosmuotoisena koulutuksena järjestettävässä koulutuksessa opiskelijamäärästä tai 
opiskelijavuosista voidaan tarpeen mukaan määrätä järjestämisluvassa.
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Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 

järjestämislupa

• Lisäksi on noudatettava, mitä perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai 

ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty 

• koulutuksen järjestämismuodosta, 

• erityisestä koulutustehtävästä ja 

• muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä ehdoista.
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Järjestämisluvan myöntämisedellytykset

• Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

• koulutus on tarpeellista ottaen huomioon valtakunnallinen tai alueellinen 

koulutustarve ja koulutustarjonta

• hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen 

asianmukaiseen järjestämiseen

• Opetus- ja kulttuuriministeriö varmistaa järjestämisluvilla 

tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen riittävän 

valtakunnallisen ja alueellisen saatavuuden
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Järjestämisluvan hakeminen

• Järjestämislupahakemukseen tulee sisällyttää seuraavat asiat ja 
asiakirjat:

• Selvitys koulutustarpeesta tutkintokoulutukseen valmentavalle 
koulutukselle

• toiminnalliset edellytykset tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
järjestämiseksi

• taloudelliset edellytykset tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
järjestämiseksi

• tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen toteuttamissuunnitelma
liitteineen (OPH:n työkalu käytettävissä)

• Hakulomake on saatavilla ministeriön nettisivuilla: https://okm.fi/tuva
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Alueellinen saatavuus

• Opetus-ja kulttuuriministeriön on lupien myöntämistä koskevan 
päätöksenteon yhteydessä varmistettava tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen riittävä valtakunnallinen ja alueellinen 
saatavuus.

• Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää koulutusta 
koulutustarpeen mukaisesti järjestämisluvassa määrätyllä toiminta-
alueella.

• Järjestämisluvan saaneella järjestäjällä on velvollisuus ottaa vastaan 
oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitettuja osoitettuja oppivelvollisia.

• lisäksi voidaan osoittaa ”oman” asuinkunnan vapaaehtoisesti järjestämään 
TUVA-koulutukseen
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TUVA-verkoston luominen

• OKM:llä lakisääteinen velvollisuus varmistaa TUVA-koulutuksen riittävä 
valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus järjestämisluvilla

• Verkoston muodostavat järjestämisluvan saaneet koulutuksen järjestäjät

• VALMA-järjestäjät (siirtymäsäännöksen nojalla) verkoston runkona

• lisäopetuksen luvan saaneet yksityiset järjestäjät siirtymäsäännös 31.7.2025 
saakka -> tämän jälkeen järjestämislupaa hakemalla osaksi 
järjestäjäverkostoa

• Uudet TUVA-järjestäjät 

• Kuntien vapaaehtoinen järjestämismahdollisuus täydentää 
lupaverkostoa
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Nykyinen TUVA-verkosto

• Tämänhetkinen TUVA-verkosto koostuu 92 koulutuksen 
järjestäjästä*, joista

• 53 kpl on VALMA-siirtymäsäännösjärjestäjiä

• 35 kpl perusopetuksen lisäopetuksen siirtymäsäännösjärjestäjiä

• 6 kpl uusia järjestäjiä

• Järjestäjistä

• 7 kpl on ruotsinkielisiä 

• 5 kpl on suomen ja ruotsinkielisiä (kaksikielisiä)
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Nykyinen TUVA-verkosto maakunnittain

• Uusimaa: 25 järjestäjää (joista 6 ruotsinkielistä)

• Varsinais-Suomi: 8 järjestäjää (joista 1 

ruotsinkielinen)

• Satakunta: 3 järjestäjää 

• Kanta-Häme: 3 järjestäjää

• Pirkanmaa: 7 järjestäjää

• Päijät-Häme: 3 järjestäjää

• Kymenlaakso: 4 järjestäjää

• Etelä-Karjala: 2 järjestäjää

• Etelä-Savo: 6 järjestäjää 

• Pohjois-Savo: 4 järjestäjää

• Pohjois-Karjala: 6 järjestäjää

• Keski-Suomi: 4 järjestäjää

• Etelä-Pohjanmaa 4 järjestäjää

• Pohjanmaa: 5 järjestäjää (joista 5 ruotsinkielistä)

• Keski-Pohjanmaa: 2 järjestäjää

• Pohjois-Pohjanmaa: 9 järjestäjää

• Kainuu: 2 järjestäjää

• Lappi: 2 järjestäjää
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Ensimmäinen hakukierros syksyllä 2021

• Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaanotti yhteensä 20 TUVA-
järjestämislupahakemusta

• TUVA-järjestämisluvan sai kuusi uutta koulutuksen ja opetuksen järjestäjää:

• Axxell Utbildning Ab

• Raudaskylän Kristillinen Opisto ry

• Lahden yhteiskoulun säätiö

• Suonenjoen kaupunki

• Joensuun kaupunki

• Oulun kaupunki
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Ensimmäinen hakukierros syksyllä 2021

• Huomiota ensimmäisestä hakukierroksesta:

• Alueen TUVA-yhteistyömahdollisuudet tulee kartoittaa ja sopia alueen 

eri toimijoiden kesken ennen hakemuksen tekoa

• Toteuttamissuunnitelmien laadinnassa kannattaa hyödyntää 

Opetushallituksen TUVA-työkalua
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TUVA-haku jatkossa

• Käytössä on jatkuva haku samoin kuin muissakin järjestämisluvissa

• Hakemus tulee jättää ministeriölle pääsääntöisesti viimeistään vuosi 

ennen koulutuksen aloittamista

• Hakuprosessiin kuuluu OPH:n lausunto toteuttamissuunnitelmasta

• Jos perusopetuksen siirtymäsäännösjärjestäjä haluaa järjestää 

TUVAa myös siirtymäajan jälkeen, tulisi sen hakea lupaa 1.8.2024 

mennessä
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Kiitos
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