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Tilannekatsaus

• Oulun kaupunki on hakenut TUVA-opetuksen järjestämislupaa, päätöstä ei vielä ole tullut.

• Tuva-koulutus Oulun kaupungilla sijoittuu lukio-opetuksen alle

• Paikkoja on auki 150

• Toteutussuunnitelman kirjoittaminen on kaikilla koulutuksenjärjestäjillä käynnissä

• Pohjois-Pohjanmaalla muita TUVA-koulutuksen järjestäjiä viimeisimmän tiedon mukaan Iin ja 
Limingan kunnat sekä Vuolle-opisto, Jedu ja Brahen kuntayhtymä.



Tuvan kohderyhmät:

• oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa 
koulutusta 

• opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame 

• opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä 
kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi. 



TUVA-opiskelijoiden profiilit

14.12.2021

Opiskelija 1

• Tavoitteena korottaa numeroita

• Mahdollisesti miettii vielä lukion ja 
ammatillisen koulutuksen välillä

Opiskelija 2

• Toisen asteen tutkinto puuttuu

• Miettii omaa alaa

• Keskeyttänyt mahdollisesti 
aikaisemmat opinnot

• Opiskeluvalmiuksia vahvistamassa



TUVA-opiskelijoiden profiilit

14.12.2021

Opiskelija 3

• Hyötyy pienryhmässä toimimisesta

• Toiminnallinen tapa oppia tuntuu omalta

• Haasteita sosiaalisissa tilanteissa ja 
vuorovaikutuksessa

• Opiskeluvalmiuksien kehittäminen tavoitteena

• Ammatin valinta epäselvä tai kitkaa toisen 
asteen koulutukseen siirtymisessä

Opiskelija 4

• Ei suomalaista perusopetuksen 
päättötodistusta

• Äidinkieli muu kuin suomi

• Voi tarvita tukea opiskeluvalmiuksien 
vahvistamisessa



TUVA-opiskelijoiden profiilit

14.12.2021

Opiskelija 5

• Ei päättötodistusta

• Täyttänyt 17 vuotta

• Yksilöllistetty tai VSOP

Opiskelija 6

• Vaativan erityisen tuen opiskelija

• Toimintakyvyssä on rajoitteita, jotka tulee huomioida 
opinto- ja urapolun suunnittelussa ja toteutuksessa.

• Olennaista on oppijan toimintakyky ei niinkään 
lääketieteellinen diagnoosi tai monivammaisuus

• Rajoite voi johtua:

Oppimisvaikeuksista

Terveydentilasta

Monivammaisuudesta

Traumaattisesta tai kriisiytyneestä elämäntilanteesta

Syrjäytymiskierteestä

Vaikeasta sosio-ekonomisesta taustasta



TUVA-opiskelijoiden profiilit

14.12.2021

Opiskelija 7

• Ilman mieleistä toisen 
asteen paikkaa jääneet

• Haluavat korottaa 
numeroita päästäkseen 
sinne minne haluavat

• Keskiarvo yli 8

Opiskelija 8

• On saanut perusopetuksen 
päättötodistuksen

• Tulee vahvistamaan 
suomen kielen taitoaan 
pystyäkseen opiskelemaan 
toisella asteella suomen 
kielellä



Hakeutuminen Tuva-koulutukseen

• Yhteishaun yhteydessä keväällä 2022

• Oulun kaupunki laittaa hakuun yhden TUVA-koulutuksen vaikka ryhmiä tulee olemaan useassa 
toimipisteessä

• Hakuun lisätään ohjaavia kysymyksiä, joilla ryhmät muodostetaan

• Jatkuva haku laitetaan auki heti kesäkuussa, kun yhteishaun tulokset ovat tulleet ja pidetään auki 
nonstop.



Ohjaavat kysymykset yhteishakuun (OUKA)

1. Miksi hakeudut TUVAAN? Onko tavoitteenasi (voit valita useamman)

• Perusopetuksen arvosanojen korottaminen

• Lukioon valmistavien opintojen suorittaminen

• Suomen kielen taidon vahvistaminen

• Ammatilliseen koulutukseen valmentavien opintojen suorittaminen

• Työelämätaitojen vahvistaminen ja työelämäpainotteinen opiskelu

• Arjentaitojen ja opiskelurutiinien vahvistaminen

2. Mihin haet yhteishaussa ensisijaisesti?

• Ammatilliseen koulutukseen.

• Lukiokoulutukseen

• Kansanopiston koulutukseen oppivelvollisille

• Vain TUVAan

• O



TUVA toimintamalli OSAOssa
- Koulutuksen yksiköt ja määrät on suunniteltu kevään 2022 yhteishakuun seuraaviksi:

- Hakeutuminen yksiköihin opintopolun kautta

- Lisäksi jatkuvan haun kautta tulee paikkoja Kaukovainion palveluihin, Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle

- Koulutuksen tarkemmat polut ja tarjonta tarkentuvat parhaillaan

- Kaikille yhteinen Opinto- ja uraohjaus koulutuksen osa sekä vähintään kaksi valinnaista koulutuksen osaa

25.11.21
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TUVA Suomen Diakoniaopistolla (SDO)
• Kevään 2022 yhteishaussa yksi TUVA-ryhmä (max 25 paikkaa)

• Toteutus Oulun kampuksella (Albertinkatu 16)

• Hakeutuminen opintopolun kautta ja mahdolliset vapaaksi jääneet paikat avataan 

jatkuvaan hakuun

• Painopisteet valmistelussa > hyvinvointialoille suuntaavat, omaa polkuaan etsivät ja 

toiminnallisesta opiskelutavasta hyötyvät

• TUVAn lisäksi tarjolla myös opistovuosi oppivelvollisille –koulutus (MunVuosi), joka 

kansanopiston koulutusta

• Peruskoulun päättäneille tarkoitettu yhden lukuvuoden kestävä koulutus (vähintään 53 op)

• Mukana yhteishaussa ja hakeutuminen opintopolun kautta

• Opistovuosi-koulutus perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin. 

Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista 

opinnoista.

• Koulutuksessa nuori voi vahvistaa opiskelutaitoja ja osaamista sekä tutustua itseään 

kiinnostaviin aloihin. Hän saa myös tukea oman elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa.


