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MIKÄ ON TUVA –KOULUTUS?
• TUVA = Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus.

• TUVA = yhdistyvät aiempi perusopetuksen lisäopetus eli lukioon valmistava koulutus LUVA 
ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus VALMA.

• TUVA –koulutukset alkavat ensimmäistä kertaa elokuussa 2022.

• Koulutukseen voi hakea oppivelvollisuusikäinen nuori. Koulutukseen voi hakea myös 
henkilö, jolla ei ole toisen asteen tutkintoa ja tarvitsee valmentavaa koulutusta.

• TUVA-koulutuksesta voi siirtyä lukioon tai ammatilliseen koulutukseen heti kun on saanut 
opiskelupaikan lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta.

• Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa. 

• Opiskeluaikaa on enintään yksi vuosi. 

• Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisen valintaperusteista. Oppilaitos 
päättää myös siitä kuuluuko hakuun soveltuvuuskoe tai haastattelu. 



MIKÄ ON TUVA –KOULUTUS?

• Jokaiselle TUVA -opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
opiskelutavoitteen mukaan.

• Opiskelu on päätoimista.

• Opetus on maksutonta. 

• Opiskelija saa koulusta oppimateriaalit. 

• Koulupäiviin kuuluu ilmainen ruokailu. 

• Opiskelija saa opiskelijahuollon palvelut.

• Opiskelija voi hakea koulumatkatukea (Kela).



TUVA –KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Kaikille pakollinen koulutuksen osa: 

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa 

Valinnaiset koulutuksen osat, joista on valittava vähintään kaksi (2):

• 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 



TUVA Salpauksessa
Haku: 

• Haku yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Hakuajat ja opiskelijavalinnan kriteerit löydät täältä: https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuva-koulutus/

• Salpauksessa on yhteishaussa ja jatkuvassa haussa haettavissa yhteensä n. 200 TUVA-paikkaa.

Opiskelu

• TUVA –koulutusta voi opiskella Lahdessa keskustakampuksella tai Heinolan kampuksella. 

• Opetusta on maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana. Opiskelupäivän pituus on keskimäärin 6 tuntia/päivä

• Yhteishaussa valitut aloittavat opinnot 1.8.2022 klo 9.00

• Jatkuvassa haussa valitut aloittavat opinnot (maahanmuuttajataustaiset) 1.9.2022 klo 9.00

• Jatkuvassa haussa valitut aloittavat opinnot (nuoret) 3.10.2022 klo 9.00

• Jatkuvassa haussa valitut aloittavat opinnot (maahanmuuttajataustaiset ja nuoret) 2.1.2023 klo 9.00

Mitä erityistä Salpauksen TUVAssa on? 

• Koulutuskeskus Salpauksen TUVAssa keskitytään ammatilliseen koulutukseen valmentautumiseen. Salpauksessa on  mahdollisuus tehdä ammatillisen perustutkinnon osa-alueita ja 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti muita ammatillisen perustutkinnon opintoja.

• Salpauksessa on mahdollista korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. 

• Lukio-opintoihin valmentavien opiskeleminen on mahdollista muiden oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Koulun osoite: 

• Ståhlberginkatu 10 B 15110 Lahti

• Opintie 1 18200 Heinola

Yhteystiedot

• Opetusalapäällikkö Jarimatti Kähärä, jarimatti.kahara@salpaus.fi, p. 044 7080090

• Opinto-ohjaaja Katri Lepola (keskustakampus) katri.lepola@salpaus.fi, p. 044 7080250

• Opinto-ohjaaja Marjut Sakki (Heinola) marjut.sakki@salpaus.fi, p. 044 7080130

https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuva-koulutus/
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TUVA Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa
Haku: 

• Haku Opintopolku.fi –palvelun kautta yhteishaussa tai erillisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeen voi tulostaa täältä:  https://www.lyk.fi/aikuislukio/tuva-koulutus/
Palauta täytetty hakulomake aikuislukion toimistoon. Mahdollisia vapaaksi jääviä paikkoja haetaan jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen. 

• Kaikki hakijat haastatellaan. 

Opiskelu:

• Opetus on neljänä päivänä viikossa (maanantaista torstaihin) klo 10.15-15.55. 

• Lukiokoulutuksen valmentavat opinnot järjestetään iltaopetuksena klo 14.15-20.05.

• Opinnot alkavat 1.8.2022. Opinnot päättyvät 1.6.2023.

Mitä erityistä Lahden yhteiskoulun aikuislukion TUVA:ssa on? 

• Aikuislukion järjestämässä TUVA-koulutuksessa suuntaudutaan lähtökohtaisesti  lukiokoulutukseen. 

• Opiskelija voi valita henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa myös ammatillisen koulutuksen valmentavia opintoja.

• Aikuislukiossa voi vahvistaa perusopintoja ja korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.  

Koulun osoite: 

• Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, Lahti

Yhteystiedot:

• Sähköposti: aikuislukio@lyk.fi; puhelin toimistoon 044 4885 550 

• Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä, riitta.yrjana@lyk.fi; puhelin 044 0885 501 

• Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme, enni.rantahalme@lyk.fi; puhelin 044 4885 562

https://www.lyk.fi/aikuislukio/tuva-koulutus/
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TUVA Suomen Diakoniaopistossa (SDO) 
Haku

• Opiskelija voi hakea yhteishaussa opintopolun kautta. Mahdollisia vapaaksi jääviä paikkoja haetaan jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen.

• Kaikki hakijat haastatellaan. Jatkuvassa haussa muuta kuin suomenkieltä äidinkielenään puhuvien kielitaitovaatimus A2.2, ohjaamme tarvittaessa kielikokeeseen.

Opiskelu

• Opetusta on joka päivä maanantaista perjantaihin päiväopetuksena. Opiskelu on monimuotoista. 

• Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijalle sopivat oppimisympäristöt ja oppimistavat.

• Opinnot alkavat 10.8.2022. Opinnot päättyvät 7.6.2023.

Mitä erityistä Suomen Diakoniaopiston TUVAssa on?

• Suomen Diakoniaopiston TUVAssa on mahdollisuus tutustua erityisesti sosiaali- ja terveysalaan, kasvatus- ja ohjausalaan ja yleisesti ammatilliseen koulutukseen. 

• Opiskelija voi opintojen aikana oppia löytämään omia vahvuuksiaan ja etsiä tulevaisuuden suuntaansa.

• Toteutamme TUVAa yhteistyössä DILAn Stoori-työpajan kanssa. 

• TUVAssa on mahdollista suorittaa lukio-opintoja ja korottaa perusopetuksen arvosanoja. Nämä opinnot toteutetaan yhdessä muiden alueella olevien oppilaitosten kanssa.

Koulun osoite: 

• Vuorikatu 4, 15110 Lahti

Yhteystiedot

• info@sdo.fi, 09 77502700

• Koulutusjohtaja Marjaana Salmi, marjaana.salmi@sdo.fi

• Koulutuspäällikkö Hanna-Maija Linna-Sjovall hanna-maija.linna-sjovall@sdo.fi,

• Opinto-ohjaaja Kati Lampén kati.lampen@sdo.fi

mailto:info@sdo.fi
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TUVA Salpausselän koulussa
Haku

• Haku yhteishaussa. Opiskelupaikkoja 16. Vapaat paikat täytetään ensisijaisesti lahtelaisilla hakijoilla. Jos hakijoita enemmän kuin vapaita paikkoja, valinta tapahtuu arpomalla. 

Opiskelu

• Opetus maanantai - perjantai klo 8:15 – 16:00 välisenä aikana. Opetusta on opetussuunnitelman mukaisesti 22 tuntia viikossa.

• Opinnot alkavat 11.8.2022. Opinnot päättyvät 3.6.2023. Lukujärjestys rakentuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Mitä erityistä Salpausselän koulun TUVAssa on? 

• Salpausselän koulun TUVAssa voit  korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja ja vahvistaa perustaitojen osaamista. 

• Lukio-opintoihin valmentautuminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. TUVA-opiskelija voi tutustua lukio-opiskeluun suorittamalla yhden tai useampia 
opintojaksoja Lahden kaupungin lukioissa.

• Ammatillisesti suuntautuneita opintoja tarjotaan koulun valinnaisaineina sekä tutustumisena Koulutuskeskus Salpauksen eri ammattialojen opintoihin tai siellä suoritettuina tutkinnon 
osina. 

• Työelämässä tapahtuvaa oppimista ja yhteistyötä tehdään Salpausselän peruskoulun kummiyritysten kanssa erilaisten projektien muodossa. 

• TUVAlla opiskelevilla on vähintään 2 viikon TET-jakso sekä Yrityskylä-vierailu ja siihen liittyvä opiskelujakso. 

• TUVA –opiskelija saa yksilöllisesti tarpeellisen määrän opinto-ohjausta ja moniammatillista tukea. TUVA-opiskelijoilla on oma vastuuopettaja, jonka lisäksi koulun aineenopettajat 
osallistuvat                TUVA-opetukseen. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti omassa kotiluokassa. 

Koulun osoite: 

• Salpausselän koulu, Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti

Yhteystiedot

• Salpausselän koulun rehtori Markku Karjalainen, markku.karjalainen@lahti.fi; puh. 050 5597976

• Opinto-ohjaaja Jyrki Lempinen, jyrki.lempinen@edu.lahti.fi; puh. 050 3985182

• TUVA-opintojen vastuuopettaja Ursula Manninen (1.8.2022 alkaen), ursula.manninen@edu.lahti.fi



TUVA Kiipulassa
Haku

• Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Hakijalla tulee olla opiskeluun liittyvä vaativan erityisen tuen tarve.

• Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi –palvelun kautta yhteishaussa. Täytä Opintopolun hakulomake viimeistään 22.3.2022 klo 15.00 mennessä.

• Lähetä vaativan erityisen tuen liitteet sähköisesti haun yhteydessä tai postitse 1.4.2022 mennessä osoitteeseen: Kiipulan ammattiopisto, Opintotoimisto, PL 13, 14201 Turenki

• Ilmoita liitteiden yhteydessä opintopolusta saamasi hakemuksen numero. Yhdet liitteet riittävät, vaikka hakisit useampaan Kiipulan ammattiopiston koulutukseen.

• Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Opiskelu

• Opinnot alkavat 10.8.2022. Opinnot päättyvät 4.6.2023.  Opetusta on maanantaista perjantaihin klo 8.30 - 15 välisenä aikana.

Mitä erityistä Kiipulan ammattiopiston TUVAssa on? 

• Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaaminen kehittämissuunnitelma (HOKS). 

• Opiskelu tapahtuu pienryhmässä. Opiskelu on työvaltaista.

• Opettajana toimii erityisopettaja. Lisäksi luokassa työskentelee ohjaaja ja tarvittaessa avustajia.

• Oppimisen eri vaiheisiin annetaan ura- ja yksilöohjausta oman ammatillisen polun löytämiseen.

• Opintojen aikana on mahdollista suorittaa oman kiinnostuksen ja tavoitteen mukaisesti ammatillisia tutkinnon tai yhteisiä tutkinnon osia.

Koulun osoite: 

• Kiipulan ammattiopisto, Lahden toimipaikka,  Ståhlberginkatu 4 C (sisäänkäynti 4 B -ovesta), 15140 LAHTI 

Yhteystiedot

• Hakuneuvonta, puh. 040 905 1883, hakuneuvonta@kiipula.fi, 

• Koulutuspäällikkö Piia Kohonen: piia.kohonen@kiipula.fi, puh. 040 676 2156 ,                                                 

• Opinto-ohjaaja Anne Siponen: anne.siponen@kiipula.fi, puh. 040 614 9217



Myötätuulta 
yhteishakuun 

ja 
oman polun 
löytämiseen! 

Lisätietoja saat omalta 
opinto-ohjaajaltasi tai 

ottamalla yhteyttä 
oppilaitosten 

yhteyshenkilöihin. 



Oppilaanohjauksen kehittäminen –hanke (OKM) 2021-2022

Projektikoordinaattori Susanna Kosonen
susanna.kosonen@lahti.fi

Seuraa kehittämistyötä Instagramissa: kosoi_susannakosonen


