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Käytännön asioita

• Kiitos, kun pidät oman mikrofonin ja kameran suljettuna esityksen ollessa 
käynnissä! Tilaisuus tallennetaan ja tallennuksen aikana käytössä on Teamsin 
litterointitoiminto. 

• Kysyttävää tai kommentoitavaa? Jos esityksen aikana herää kysymyksiä, voit 
kirjoittaa ne Teamsin chatiin.  Kysymyksiä käsitellään kootusti esityksen lopussa ja 
kysymyskooste julkaistaan myöhemmin Koulutukset ja tilaisuudet-sivulla. 

• Tässä tilaisuudessa esitellään TUVA-koulutuksen KOSKI-tietomallia. Tilaisuudessa 
ei lähtökohtaisesti anneta sisällöllistä neuvontaa TUVA-koulutuksen 
järjestämiseen liittyvien hallinnollisten prosessien suunnitteluun eikä koulutuksen 
järjestämisen sisällöllisiin kysymyksiin. 

• Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeudet KOSKI-
palvelussa –webinaari järjestetään elokuussa 2022. 



Sisällys

• Tutkintokoulutukseen valmentavan (TUVA) koulutuksen opiskeluoikeudet 1.8.2022 alkaen

• Opiskeluoikeuden tilat TUVA-opiskeluoikeudella

• Koulutuksen osat (osasuoritukset)

• Järjestämislupa ja opiskeluoikeuden lisätiedot

• Kuinka monta opiskeluoikeutta TUVA-opiskelijalla tulee olla KOSKI-tietovarannossa? 

• Perusopetuksen lisäopetuksen, VALMA-, ja LUVA-koulutuksen opiskeluoikeudet 1.8.2022 alkaen

• Aikaa kysymyksille
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Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeudet 

• TUVA-opiskeluoikeus luodaan opiskelijalle opintojen alkaessa, kuitenkin 
aikaisintaan 1.8.2022. Koulutuksen järjestäjä päättää ajankohdan, jolloin 
opiskeluoikeus alkaa. 

Opiskeluoikeuden alkamispäiväksi – eli yleensä ensimmäiseksi läsnä-
tilan päivämääräksi merkitään siis koulutuksenjärjestäjän päättämä 
opiskeluoikeuden aloituspäivämäärä, jolloin opinnot alkavat. 

• Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi 
(1215/2020, 11 §). 

Jos opiskelija ei oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun 
vastaavan syyn vuoksi pysty suorittamaan koulutusta yhden vuoden 
aikana, opiskelija voi hakea koulutuksen järjestäjältä lisäaikaa 
koulutuksen suorittamiseen, kunnes 38 viikon laajuus on suoritettu. 
Koulutuksen järjestäjän tulee tehdä lisäajan myöntämisestä 
hallintopäätös. 

• Opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän 
ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti ja 
siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen. 

• Koulutuksessa voi opiskella sekä oppivelvollisuuttaan suorittavia 
oppivelvollisia, että ei-oppivelvollisia opiskelijoita
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Opiskeluoikeuden tilat TUVA-koulutuksessa

TUVA-opiskeluoikeudella käytettävät opiskeluoikeuden tilat pähkinänkuoressa:

• Läsnä: Oppijan opiskeluoikeus on aktiivinen ja oppija osallistuu koulutukseen. Jos kyseessä on oppivelvollinen opiskelija, joka on 
määräaikaisesti erotettu, tai jonka opiskeluoikeus on pidätetty, tulee olla opiskeluoikeuden olla näissäkin tilanteissa tilassa "läsnä”. 

• Väliaikaisesti keskeytynyt 

• Valmistunut: Opiskeluoikeus on päättynyt suorituksen valmistumiseen. TUVA-opiskeluoikeuden Valmistunut-tilaan merkitseminen 
edellyttää, että opiskelija on suorittanut 4 – 38 viikon laajuiset opinnot, joihin sisältyy vähintään kahden viikon laajuinen kaikille yhteisen 
koulutuksen osan suoritus sekä kaksi muuta, vähintään á yhden viikon laajuista koulutuksen osan suoritusta.

• Katsotaan eronneeksi: Opiskelija on lakannut opiskelemasta oppilaitoksessa valmistumatta. 

• Opiskeluoikeuden tilojen tarkemmat merkitsemisohjeet KOSKI-wikissä, ks. 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Tutkintokoulutukseen+valmentavan+koulutuksen+opiskeluoikeudet
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Koulutuksen järjestämislupa ja opiskeluoikeuden 
lisätiedot

• Uusi ominaisuus: Kaikille TUVA-opiskeluoikeuksille tarvitaan tieto järjestämisluvasta, jonka puitteissa TUVA-
koulutusta järjestetään. Järjestämislupa mikä määrittelee, mitä lisätietoja missäkin tapauksessa 
opiskeluoikeudelle tarvitaan. 

• Koulutuksen järjestäjän järjestämislupa ilmoitetaan opiskeluoikeutta luodessa: 

• Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa (linkki)

• Lukiokoulutuksen järjestämislupa (linkki)

• Perusopetuksen järjestämislupa (linkki)

• TUVA-opiskeluoikeuden lisätiedot määräytyvät koulutuksen järjestäjän järjestämisluvan perusteella 
riippumatta siitä, mitä koulutuksen osia opiskelija tosiasiassa suorittaa TUVA-koulutuksen aikana.
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Koulutuksen osat

Opiskelijan opinnot rakentuvat kaikille tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutukseen osallistuville yhteisestä Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot -
koulutuksen osasta sekä vähintään kahdesta muusta koulutuksen osasta.

Koulutuksen osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Koulutuksen järjestäjä voi laatia koulutuksen osista pienempiä kokonaisuuksia 
koulutuksen osan tavoitteiden pohjalta, mutta KOSKI-palveluun ei siirretä 
koulutuksen osien osasuorituksia, vaikka koulutuksen osiin niitä sisältyisikin 
paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Poikkeus tähän on Valinnaiset koulutuksen osat –koulutuksen osa, jolle on 
mahdollista siirtää paikallisia osasuorituksia. Paikalliset osasuoritukset arvioidaan 
asteikolla hyväksytty/hylätty ja niille merkitään laajuus viikkoina.

Kaikille yhteinen koulutuksen osa:

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2 – 10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat, joista opiskelija suorittaa vähintään kaksi:

• 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 koulutuksen osat (1 – 10 viikkoa)

14/03/2022 Opetushallitus 7



TUVA-opiskeluoikeuden lisäksi tulee opiskelijalle luoda päällekkäinen opiskeluoikeus, kun…

Jos paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti jokin koulutuksen osa sisältää toisen 
koulutusmuodon opetussuunnitelman perusteiden mukaisia opintoja, esimerkiksi…

• Opiskelija suorittaa Perustaitojen vahvistaminen –koulutuksen osan, johon sisältyy 
perusopetuksen arvosanojen korotuksia tai muita aikuisten perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisia opintoja

> Rinnakkainen aikuisten perusopetuksen opiskeluoikeus, jonka luo perusopetuksen 
järjestäjä

• Opiskelija suorittaa Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen –
koulutuksen osan, johon sisältyy lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisia opintoja

> Rinnakkainen lukion aineopiskelijan opiskeluoikeus, jonka luo lukiokoulutuksen 
järjestäjä

• Opiskelija suorittaa Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen  –
koulutuksen osan, johon sisältyy ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisia opintoja

> Rinnakkainen ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus, jonka luo ammatillisen 
koulutuksen järjestäjä

• Opiskelija suorittaa Valinnaiset koulutuksen osat -koulutuksen osan, johon sisältyy 
paikallisen opetussuunnitelman ja/tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
mukaisesti perusopetuksen arvosanojen korotuksien suorituksia

> Rinnakkainen aikuisten perusopetuksen opiskeluoikeus, jonka luo perusopetuksen 
järjestäjä
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Perusopetuksen lisäopetuksen, VALMAn ja 
LUVAn opiskeluoikeudet 31.7.2022 jälkeen
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• 28 § Koulutuksen järjestämistä koskevat siirtymäsäännökset

Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten nojalla myönnetty perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitettu
perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupa, järjestäjä saa tämän
järjestämisluvan perusteella järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa
koulutusta 31 päivään heinäkuuta 2025.

Jos järjestäjä on järjestänyt tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten nojalla lukiolaissa tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa
koulutusta mutta sillä ei ole 1 päivänä elokuuta 2022 tässä laissa
tarkoitetun koulutuksen järjestämislupaa, se saa järjestää
lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta 31 päivään heinäkuuta 2023
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja niiden
nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä ei
kuitenkaan voi ottaa uusia opiskelijoita edellä tarkoitettuun koulutukseen
31 päivän heinäkuuta 2022 jälkeen.

Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten nojalla myönnetty ammatillisesta koulutuksesta annetussa
laissa tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen
järjestämislupa, koulutuksen järjestäjä saa mainitun järjestämisluvan
perusteella järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta.

• 29 § Opiskelijaa koskevat siirtymäsäännökset

Jos opiskelija on ennen 1 päivää elokuuta 2022 aloittanut opinnot 
perusopetuslaissa tarkoitetussa lisäopetuksessa, lukiolaissa tarkoitetussa 
lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa tai ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa ammatilliseen koulutukseen 
valmentavassa koulutuksessa, opiskelija siirtyy mainittuna ajankohtana 
suorittamaan tässä laissa tarkoitettua tutkintokoulutukseen valmentavaa 
koulutusta. 

Tässä pykälässä säädettyä ei kuitenkaan sovelleta 28 §:n 2 momentissa 
tarkoitetussa tilanteessa. Opetushallitus voi määrätä siirtymiseen liittyvistä 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista ja menettelyistä

Kaikki aktiiviset VALMA- ja perusopetuksen lisäopetuksen 
opiskeluoikeudet ja osa LUVA-opiskeluoikeuksista tulee päättää 
31.7.2022 terminaalitilaan ja niille opiskelijoille, joilla on jokin edellä 
mainittu koulutus kesken, tulee luoda 1.8.2022 alkaen TUVA-
opiskeluoikeus.

Osa aktiivisista LUVA-opiskeluoikeuksista säilyy aktiivisina 31.7.2022 
jälkeenkin, mutta 1.8.2022 tai sen jälkeen alkavia, uusia LUVA-
opiskeluoikeuksia ei saa luoda KOSKI-tietovarantoon. 



Toteutetut uudet ominaisuudet TUVA-
tietomalliin

• Tehty muutos TUVA-tietomallin osasuoritusten käyttämiin koodistoihin liittyen: 

Osasuoritusten tyypin koodistona käytetty suorituksentyyppituva poistetaan:

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/suorituksentyyppituva/latest

Käytetään sen sijaan suorituksentyyppi-koodistoa:

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/suorituksentyyppi/latest

• Toteutetut uudet ominaisuudet KOSKI-tietomalliin ja –käyttöliittymiin:

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=222563915
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Linkkejä

• Dokumentaatio:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-
schema.html?entity=tutkintokoulutukseenvalmentavanopiskeluoikeus#tutkintokoulutukseenvalmentavanopiskeluoikeus

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodistot

• Toteutetut uudet ominaisuudet KOSKI-tietomalliin ja –käyttöliittymiin:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=222563915

• KOSKI-ohjeet koulutuksen järjestäjille:
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Tutkintokoulutukseen+valmentavan+koulutuksen+opiskeluoikeudet

• TUVA-koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/7940626 (PDF)

• Sisältöneuvontaa TUVA-kahveilla, seuraava kerta ma 14.3 klo 14.30-15.30: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ajankohtaista/8273980 tai https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/tuva-kahvittelu-143-klo-
1430-1530

• TUVA OKM:n sivuilla:
https://okm.fi/tuva
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Kiitos!


