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Missä mennään TUVA koulutuksessa?

• 2020 joulukuu TUVA koulutuksen perusteiden luonnos valmis 

• 2021 helmikuu lausuntokierros 

• 2021 kesäkuu koulutuksen perusteiden julkaiseminen ePerusteet -palvelussa: 

• 2021 kesäkuu paikallisten toteutussuunnitelmien laatiminen -> jatkuu 

• 2022 helmi-maaliskuu yhteishaku 

- Aloituspaikkoja 5720, ensisijaisia hakijoita 1790

- Vaativan erityisen tuen aloituspaikkoja 717, ensisijaisia hakijoita 716

• 2022 kesäkuu yhteishaun tulokset ja opiskelupaikan vastaanotto  

• 31.7.2022 nykyiset 10-luokka, LUVA ja VALMA päättyvät

• 1.8.2022 koulutuksen perusteet tulevat voimaan ja TUVA käynnistyy
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https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tiedot


Koulutuksen perusteet

• Koulutuksen järjestäjä laatii perusteiden pohjalta suunnitelman koulutuksen 

totuttamisesta 

Opetushallitus määrää koulutuksen perusteissa:

• koulutuksen osista, niiden tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista 

• henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan merkittävistä tiedoista 

• todistukseen merkittävistä tiedoista 

Lisäksi koulutuksen perusteissa kuvataan: 

• opinto-ohjauksen 

• oppimisen tuen ja

• arvioinnin toteuttaminen 
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Koulutuksen järjestäjän suunnitelmassa kuvataan

1. Koulutuksen järjestäjän tarjoamat koulutuksen osat, niiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi sekä 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen koulutuksen osittain

2. Muilta koulutuksen järjestäjiltä hankittavat koulutuksen osat -> Yhteistyömallien luominen keskeistä

3. Perusopetuksen arvosanojen korottaminen erityisessä tutkinnossa 

4. Lukio-opintojen ja ammatillisten perustutkinnon osien ja osien osa-alueiden suorittaminen 

5. Opinto-ohjauksen järjestäminen

5.1 Järjestämisen rakenteet, toimijat ja toimintatavat

5.2 Yhteistyö, vastuut ja työnjako

5.3 Toimintatavat ja vastuut jatko-opintoihin ohjauksessa

6. Erityisen tuen järjestäminen

6.1 Järjestämisen rakenteet, toimijat ja toimintatavat

6.2 Yhteistyö, vastuut ja työnjako

7. Yhteistyö

7.1 Koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö sekä tiedonsiirto opiskelijoiden sujuvien siirtymien 

mahdollistamiseksi valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen välillä

7.2 Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö oppivelvollisten kohdalla

7.3 Työelämäyhteistyö, kansainvälisen yhteistyö ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
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Koulutuksen osien tavoitteet, sisällöt, laajuus, viikko ja arviointi

Kaikille yhteinen koulutuksen osa:

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat, joista opiskelija 

suorittaa vähintään kaksi:

• Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)

• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin 

valmentautuminen (1-30 viikkoa)

• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin 

valmentautuminen (1-30 viikkoa)

• Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 

viikkoa)

• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva 

oppiminen (1-20 viikkoa)

• Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

• Koulutuksen osien tavoitteet on määritelty 

laajuudeltaan koulutuksen osan suurimman 

viikkomäärän mukaan. 

• Koulutuksen järjestäjä voi laatia pienempiä 

kokonaisuuksia opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden 

mukaisesti. 

• Koulutuksen järjestäjä kuvaa mahdollisten pienempien 

kokonaisuuksien tavoitteet, keskeisen sisällön ja 

arvioinnin koulutuksen toteutussuunnitelmassa

• Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan 

kirjataan ne koulutuksen osat, joihin hän osallistuu, 

sekä niiden laajuus ja tavoitteet

• Opiskelijalle valitaan sopivat koulutuksen osat hänen 

valmiuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

• Kesto 1 vuosi, laajuus 38 viikkoa, opetusta ja ohjausta 

22 tuntia viikossa, arviointi hyväksytty / hylätty

• Todistus suoritetuista koulutuksen osista tai todistus 

suoritetuista opinnoista  
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Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

• Lähtökohtana opiskelijan tarpeet, vahvuudet, tavoitteet, osaaminen 

koulutuksen alussa 

• Huomio lähtötilanteen selvittämiseen: kielitaito, valmiudet, tuen tarve 

• Suoritetaan vain ne koulutuksen osat, jotka ovat tarpeen henkilökohtaisten 

tavoitteiden kannalta 

Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjataan 

• tavoitteet valmentavalle koulutukselle 

• opiskelijan 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 (1215/2020, 22 §) 

• jatko-opinto- ja urasuunnitelma
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Ohjaus ja opinto-ohjaus

• Koulutuksen toteutussuunnitelmassa kuvataan ohjauksen toteuttaminen:

toimijat, toimintatavat, vastuut, työnjako, jatko-opintojen opinto-ohjaus

• Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista, muuta tarpeellista koulutuksen 

suorittamiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää opinto-ohjausta 

• Ohjausta voidaan toteuttaa opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena 

ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja näiden yhdistelmänä.

• Opinto-ohjauksen toteutumisesta vastaa se koulutuksen järjestäjä, jonka kirjoilla 

opiskelija on.

• Opinto-ohjauksen lisäksi opiskelijalla on oikeus saada ohjausta kaikilta opetus- ja 

ohjaushenkilöstöön kuuluvilta. Kun opiskelija opiskelee toisen koulutuksen järjestäjän 

järjestämässä koulutuksessa, hän saa opintoihinsa liittyvää ohjausta tältä 

koulutuksen järjestäjältä. 

• Ohjauksen suunnitelmat dokumentoidaan opiskelijan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan 
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Erityisen tuen järjestäminen

• Koulutuksen toteutussuunnitelmassa kuvataan erityisen tuen toteuttaminen: rakenteet, toimijat, 

toimintatavat, yhteistyö, vastuut, työnjako

• Lähtökohtana opiskelijan tavoitteet, valmiudet, tarpeet, toimintakyky, voimavarat 

• Suunnitelmallista pedagogista tukea, erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

• Erityisen tuen tarpeen arviointi opintojen alussa ja opintojen aikana

• Perusopetuksesta siirtyvän erityisen tuen päätöksen huomiointi 

• Oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen 

järjestäjälle viipymättä salassapitosäännösten estämättä, lomake, kokous, salattu sähköposti yms.

• Muiden kuin oppivelvollisten tiedot opiskelijalta 

• Koulutuksen järjestäjän päätös opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta 

• Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tai HOKSiin kirjataan opiskelijalle tarjottavan 

erityisen tuen sisällöt 
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TUVA koulutuksen perusteet 

• https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/ti

edot
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Kiitos

Tarja Heikkinen 

Opetushallitus 


