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Laki 
tutkintokoulutukseen 
valmentavasta 
koulutuksesta 
1215/2020

● Järjestämislupa joko ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen 
tai perusopetuksen ehtojen mukaan

● Koulutuksen laajuus 38 viikkoa, suoritusaika enintään yksi vuosi
● Opiskelijalla oikeus saada opetusta ja ohjausta 22 tuntia / viikko
● Opiskelijalla oikeus erityiseen tukeen
● Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

● Perusopetus suoritettu
● Ei toisen asteen tutkintoa
● Ei suoritettuna valmentavaa koulutusta

● Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201215
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● Tavoitteena antaa opiskelijalle valmiudet ja 
taidot (ml. kielitaito) opiskella toisen asteen 
koulutuksissa sekä ohjata hakeutumisessa 
niihin

● Opiskelija voi hakeutua toisen asteen 
koulutukseen kesken valmentavan 
koulutuksen (tai viimeistään koulutuksen 
lopuksi)

● Opiskelijan kanssa laaditaan 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen perusteet OPH-1488-2021

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/7940626
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Kyselyt oppivelvollisen 
palvelutarpeesta perusopetuksen 
ja toisen asteen nivelvaiheessa

Kysely suunnattiin perusopetuksen 
Keski-Suomessa toimiville opinto-
ohjaajille ja omistajakuntien 
sivistyshallinnon toimijoille.
Kyselyihin vastasi 24 opoa ja 24 
sivistyshallinnon toimijaa.
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Molemmat kyselyt

Perusopetuksesta 
siirtyvän 
oppivelvollisen 
keskeisimmät 
tarpeet, joihin 
Gradian olisi
nivelvaiheessa 
vastattava

Opinto-ohjaajan näkemyksen mukaan hankalan siirtymisen taustalla on

• haastava elämäntilanne

• oma ala hukassa / väärä koulutusvalinta 

• oppimisen haasteet 

• riittämätön tuki /ei vastaanota tukea

• itseohjautuvuuden puute (esim. etäopiskelu)

• vähäinen lähiopetuksen määrä

Sivistyshallinnon toimijan näkemyksen mukaan  hankalan siirtymisen taustalla on       
● oman tulevaisuuden näköalattomuus

● puuttuva arjen hallinta

● toisen asteen opinnot liian kaukana

● psyykkiset syyt

● oppimisen haasteet

● nuori ei ota tukea vastaan 
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Opinto-ohjaajien 
kysely

Keskeisimmät 
tämänhetkiset  
oppivelvollisen 
tarpeet, joihin 
nivelvaiheen 
koulutuksessa 
tulisi vastata

0 2 4 6 8 10 12 14

Muu

Työelämässä tapahtuvan oppimisen tuki

Urasuunnittelutaitojen vahvistaminen

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen

Sosiaalisten tilanteiden haasteiden tuki

Lukio-opintoihin valmistautuminen

Perusopetuksen päättöarvosanojen korottaminen

Perustaitojen ja -tietojen vahvistaminen

Arjen hallinnan tuki

Koulukuntoisuuden vahvistaminen

Ammatillisiin opintoihin valmistautuminen

Oman alan/koulutuksen löytäminen

Perusopetuksen oppimäärän loppuun saattaminen

Opiskelutaitojen tukeminen

Keskeisimmät oppivelvollisen tarpeet, joihin nivelvaiheen koulutuksessa olisi vastattava 
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Sivistyshallinnon 
kysely 

Mihin nivelvaiheen 
koulutuksessa olisi 
tällä hetkellä 
tärkeintä keskittyä 
kuntasi nuoren 
toisen asteen 
koulutuspolun 
tukemiseksi. 

Kohta Muu syy:
S2-opetus
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● Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän 
oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai 
muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai 
säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun 
tukea koulutuksen perusteiden mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

● Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan 
tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa 
suunnitelmallista pedagogista tukea sekä 
erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

● Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että 
opiskelija saavuttaa koulutuksen perusteiden 
mukaisen osaamisen.

Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta:

21§ Oikeus erityiseen tukeen
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● Alkukartoitukset
● Perusopetuksen päättötodistus
● Luki-seulat, matematiikan testit
● Tarpeelliset kartoitukset opiskelijoille

● Jaksojen alkaessa ja edetessä
● Mm. seurantapalaverit

● Ei mukauteta / poiketa OPS:n tavoitteista
=> Henkilökohtaistetaan osaamisen 

näyttämisen tapoja!

Erityinen tuki TUVA-koulutuksessa:
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● Yhteishaku + jatkuva haku
● Oppivelvolliset etusijalla suomenkielisiin ryhmiin
● Kielitaitoa kehittävä(t) ryhmä(t)
● Kielitaidon arviointi hakuvaiheessa (A2.2 suositeltu taso)

● Oppivelvollisille opiskelupaikan 
osoittaminen
● Yhteydenotto opinto-ohjaajaan tai koulutuspäällikköön
● Hakemus jatkuvan haun lomakkeella

● TUVA-koulutuksen hakijan päivä torstaina 
27.1.22 Viitaniemen kampuksella 
(ilmoittautuminen)
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