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TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
Lähteenä käytetty
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/tutkintokoulutukseen-valmentavan-koulutuksen-perusteiden-laatiminen

Miksi TUVA
•

Oppivelvollisuus laajenee (https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen )
•

•

Yhtenä kokonaisuutena nivelvaiheen koulutusten uudistaminen

Aiemmin on ollut kolme samantapaista koulutusta, ja nyt poistetaan päällekkäisyyttä
•

tarkoitus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli
•
•
•

perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka),
lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja
ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA)

•

Opiskelijan ei tarvitse nivelvaiheen koulutusta valitessaan tietää, haluaako hän jatkaa lukioon vai
ammatilliseen koulutukseen

•

Mahdollistetaan alueellinen saavutettavuus

•

Koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen

TUVAn tavoitteita
• Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan jatko-opintojen, ammatin- ja uran valintaa
• Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja
rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään (uraohjaus)
• Valmentavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskelukielen taitoja ja eri tiedonalojen
tekstitaitoja sekä tieto- ja viestintätaitoja siten, että hänellä on riittävät edellytykset opiskella toisen asteen
koulutuksessa
• Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kiinnostusta ja motivaatiota jatkuvaan oppimiseen
• Koulutuksessa pyritään luomaan oppimisympäristöjä, joissa erilaisista taustoista tulevilla opiskelijoilla on
mahdollisuus tunnistaa ja pohtia yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä oppia yhteistyöhön
• Koulutuksessa kannustetaan opiskelijaa pohtimaan myös omia arvojaan sekä erilaisten arvomaailmojen
mahdollisia jännitteitä

TUVAn kohderyhmä
• Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on perusopetuksen päättötodistus tai sitä vastaavat tiedot
ja taidot
•

Koulutuksen järjestäjä voi perustellusta syystä ottaa myös ilman päättötodistusta olevan opiskelijan, jos koulutuksen
järjestäjä katsoo tällä muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen

• Koulutuksen opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai
valmentavaa koulutusta
•
•

Hakija, joka on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai aiemman valmentavan koulutuksen, voidaan kuitenkin ottaa
koulutukseen, jos se on erityisestä syystä perusteltua jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi tai työllistymisen
tukemiseksi
Samoin oppivelvollinen, joka on jo aiemmin suorittanut valmentavan koulutuksen, voidaan ottaa valmentavaan
koulutukseen, jos hänellä ei ole soveltuvaa koulutuspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa

• Opiskelijoiden opiskelukielen taidon tulisi olla sillä tasolla, jotta he pystyvät hyötymään valmentavan
koulutuksen opiskelusta ja heillä on mahdollisuus saavuttaa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun
valmentavan koulutuksen aikana
• Ne opiskelijat, joiden opiskelukielen taito ei riitä valmentavassa koulutuksessa opiskeluun, ohjataan
vahvistamaan kielitaitoaan ennen koulutuksen aloittamista
• Koulutuksen järjestäjä arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden opiskelijalle

TUVAssa
• Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että
muille valmentavaa koulutusta tarvitseville
• Koulutuksen kesto on enintään vuosi, mutta
•

opiskelija voi siirtyä lukioon tai ammatillisiin opintoihin, kun hän on saavuttanut tarvittavat valmiudet ja tietää,
mitä haluaa opiskella

• Koulutuksen aikana opiskelija voi
•
•
•

tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opinnoista
korottaa perusopetuksen arvosanoja
opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta

• Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma hänen valmiuksiensa ja
tavoitteidensa perusteella

Opiskelun ohjaus ja tuki
• Ohjauksella on vahva rooli TUVA -koulutuksessa
•

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

• Opiskelijoilla on oikeus erityiseen tukeen ja opiskeluhuollon palveluihin
•
•
•

Tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskeluun voi tarvittaessa kuulua moniammatillista yhteistyötä, joka edistää
opiskelijan kokonaiskuntoutusta
Pääpaino on pedagogisessa oppimista tukevassa kuntoutuksessa eli toimenpiteissä, jotka vahvistavat opiskelijoiden
hyvinvointia, yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja osallistumismahdollisuuksia
Pedagogisen kuntoutuksen lähtökohtana ovat opiskelijan oppimisedellytykset, tarpeet ja odotukset, toimintakyky ja
voimavarat

• Vaativana erityisenä tukena järjestettävää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta voivat järjestää ne
ammatilliset oppilaitokset, joilla on oikeus vaativaan erityisen tuen järjestämiseen

Opiskelijan omat polut
• Opiskelijan yksilöllinen opintopolku rakennetaan opiskelijan tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti
• Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjataan
•
•
•
•

opintojen yksilöllinen rakentuminen ja eteneminen
opiskelijan jatko-opintosuunnitelma
opiskelijan opetusta, ohjausta ja tukea koskevat tiedot
opiskelijalle tarjottavan erityisen tuen ja ohjauksen sisältö

• Tavoitteena on
•
•
•

antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen sekä edellytyksiä
suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto taikka ammatillinen tutkinto
selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden ja tavoitteiden suhteen
vahvistaa esimerkiksi opiskelijan kielellisiä edellytyksiä suorittaa lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto tai
ammatillinen tutkinto

Sisältö
• Koulutuksen laajuus on enimmillään 38 viikkoa
•

opiskelija voi suorittaa myös lyhyemmän kokonaisuuden omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa
mukaisesti

• Kaikille yhteinen koulutuksen osa:
•

Opiskelu –ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa)

• Valinnaiset koulutuksen osat, joista opiskelija suorittaa vähintään kaksi:
•

Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)

•

Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)

•

Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)

•

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)

•

Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot (1-20 viikkoa)

•

Valinnaiset koulutuksen osat (1-10 viikkoa)

• Koulutuksien osien laajuudet on ilmoitettu vaihteluvälillä, joiden sisällä koulutus voidaan suunnitella
opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti

Määräys tulee voimaan 1.8.2022

