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Tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen järjestäminen

• Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) järjestäminen 

edellyttää pääsääntöisesti järjestämislupaa. 

• 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. päivään 

heinäkuuta 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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Tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen toteuttamissuunnitelma 

• Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen 

valmentavalle koulutukselle (1215/2020 12 §)

• Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestävän koulutuksen 

järjestäjän tulee laatia koulutuksen toteuttamisesta suunnitelma, joka 

perustuu Opetushallituksen antamiin perusteisiin

• Opetushallitus antaa koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen 

valmentavalle koulutukselle kesäkuun aikana. Luonnosversio 

perusteista on tällä hetkellä nähtävillä ePeruste-palvelussa: 

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

/tiedot
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Tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen järjestämislupa

• Tavoitteena on että;

– TUVA-koulutuksen järjestämisluvat muodostavat kattavan 

valmentavan koulutuksen verkoston, joka turvaa valmentavan 

koulutuksen alueellisen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä 

mahdollisuudet opiskelupaikan osoittamiseen

– Kunnat voivat täydentää järjestämisluvilla luotua verkostoa 

järjestämällä valmentavaa koulutusta vapaaehtoisesti tilapäisluonteisen 

tarpeen mukaan
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Tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen järjestämislupa

• 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.
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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 tämän lisäksi määrätä:

– koulutuksen opetuskielestä

– koulutuksen toiminta-alueesta

– koulutuksen opiskelijamäärästä tai opiskelijavuosien määrästä
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Tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen järjestämislupa

• 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.

• 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. 
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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:

– toiminnalliset edellytykset tutkintokoulutukseen valmentavan 

koulutuksen järjestämiseksi

– taloudelliset edellytykset tutkintokoulutukseen valmentavan 

koulutuksen järjestämiseksi

– tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 

toteuttamissuunnitelma liitteineen
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Järjestämisluvan hakeminen
• Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee lähettämään kaikille 

perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 

järjestäjille kirjeen jossa kerrotaan tarkemmin TUVA-koulutuksen 

järjestämislupahausta

• Haku avataan kesäkuun alussa

• Hakulomake tulee saataville opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuille
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Järjestämisluvan hakeminen

• Koulutuksen järjestäjien, joiden tarkoituksena on järjestää 

tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 1.8.2022 alkaen, on 

haettava lupaa viimeistään 31.08.2021

• Päätökset ovat maksullisia ja ne pyritään tekemään joulukuun loppuun 

mennessä

• Järjestämislupaa ei tarvitse hakea, jos koulutuksen järjestäjällä on 

oikeus järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 

siirtymäsäännöksen nojalla
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