
2.2.2022 VALMA- ja TELMA-webinaari kysymykset ja vastaukset 

Kysymys: Voiko perustutkinnon oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttää pitkäksi aikaa 

opiskellakseen Valmassa esim 5kk ja opinto-oikeus säilyisi alkuperäisessä? 

Vastaus: Ei ole mitään teknistä estettä eikö KOSKI-palveluun VALMA-opiskeluoikeus voisi olla 

väliaikaisesti keskeytynyt ja sen aikana opiskelija läsnä toisessa opiskeluoikeudessa. Väliaikaisen 

keskeytyksen hallinnollisen prosessin kannalta asia kuitenkin tulee miettiä, miten opiskelija hakee tässä 

tilanteessa väliaikaisen keskeytyksen. 

Kysymys: Jos VALMA-opiskelu keskeytetään, määräytyykö rahoitus kuitenkin VALMA-koulutuksen 

perusteella? 

Vastaus: Jos mikä tahansa tyyppinen opiskeluoikeus on tilassa ”väliaikaisesti keskeytynyt”, sitä ei oteta 

huomioon rahoituksen laskennassa. Väliaikaisesti keskeytyneeltä VALMA-opiskeluoikeudelta ei kerry 

perusrahoitusta siltä ajalta, kun tilana on ”väliaikaisesti keskeytynyt”. Rahoitus tuolta ajalta menee aina 

läsnäolevalle opiskeluoikeudelle, jos sallaista on. 

Kysymys: Onko todella niin, etä ospeja voi kertyä yli 60 osp? 

Vastaus: Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman pitäisi tähdätä siihen että 

osaamispistekertymä on 60osp, etenkin kun VALMA- ja TELMA-koulutuksessa suorituksen laajuudet 

ovat täysin yksilöllistettäviä. KOSKI-palvelun toteutuksessa kuitenkaan ei teknisesti validoida ylärajaa. 

Toteutuksen suunnitteluun liittyvät kysymykset osoitteeseen ammatillinenkoulutus@oph.fi 

Kysymys: Voiko VALMA:ssa tehdä näyttöjä? Laki ammatillisesta koulutuskesta 531/2017 52§: 

Valmentavan koulutuksen osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan muulla tavoin 

kuin näytössä. 

Vastaus: KOSKI-palvelun teknisessä toteutuksessa ei ole estetty näyttöjen vientiä VALMA- tai 

TELMA-koulutuksen osien tietoihin, mutta jos koulutuksen osia ei suoriteta näytöillä, silloin ei 

tietenkään näytön tietoja siirretä. 

 

Kysymys: Jos tulevassa TUVA koulutuksessa opiskelija suorittaa samassa oppilaitoksessa TUVA 

opintojen lisäksi ammatillisen puolen opintoja sekä lukio-opintoja, pitääkö edelleen luoda jokaiselle 

suoritustyypille oma opiskeluoikeus (siis tässä tapauksessa samalla opiskelijalla on 

oppilashallintojärjestelmässä 3 eri korttia)? 

Vastaus: TUVA-koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa on koulutuksen osat ”perustaitojen 

vahvistaminen” ”lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen” sekä ”Ammatillisen 

koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen” määritelty niin, että niiden laajuudet toteutetaan 

viikkoina. Jos opiskelija suorittaa varsinaisia perusopetuksen oppiaineiden oppimäärien korotuksia, 

lukiokoulutuksen moduuleita tai ammatillisen koulutuksen tutkinnon osien tai osa-alueiden 

suorituksia, niitä ei voi merkata suoraan sellaisinaan TUVA-koulutuksen opiskeluoikeudelle, sillä ne 

suoritetaan eri perusteen kuin TUVA-perusteen mukaisina ja niistä tulee antaa kyseisten 

perusteiden mukaiset todistukset ja opintosuoriteotteet. Tämän vuoksi silloin kun opiskelija tekee 

varsinaisia toisen perusteen mukaisia suorituksia, luodaan näitä suorituksia varten erilliset 

opiskeluoikeudet. Sen jälkeen kyseisistä suorituksista tehdään TUVA-opiskeluoikeudelle 

tunnustamiset, jossa suorituksen laajuudet muunnetaan TUVA-perusteen mukaisiksi viikoiksi. 

 

 


