
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 1 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/4
15.03.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

§ 4
Helsingin kaupungin järjestämän tutkintokoulutukseen valmenta-
vaan koulutukseen (TUVA): hakeutuminen, hakumenettelyt ja valin-
taperusteet

HEL 2022-001976 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä Helsingin kaupungin järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen (TUVA) haku- ja valintaperusteet. 

TUVA-koulutuksen aloituspaikat täytetään ensisijaisesti yhteishaun 
kautta, jossa valintaperusteet ovat seuraavat: 

- Hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus tai vastaava koulu-
tus 

- Oppivelvolliset hakijat ovat etusijalla 

- Hakijat valitaan hakutoivejärjestyksessä 

Mikäli tasaväkisiä kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin koulu-
tuksessa on paikkoja, käytetään opiskelijavalinnassa arvontaa. 

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) voivat jatku-
vassa haussa hakea hakijat, joilla on perusopetuksen päättötodistus tai 
vastaavat tiedot ja taidot. Etusijalla ovat oppivelvollisuuden piirissä ole-
vat hakijat.  

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27384

heidi.vesa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä annettiin uusi laki tutkin-
tokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020). Tutkintokou-
lutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää perusopetuksen lisä-
opetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
(LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen 
(VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. 

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla 
toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa 
koulutusta. Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään 
yksi vuosi.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen 
mukaisesti (30.11.2021), Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) 
vastaa Helsingin kaupungin tutkintokoulutukseen valmistavan koulu-
tuksen (TUVA) järjestämisestä 1.8.2022 alkaen (HEL 2021-012968). 
Stadin AO:n aloituspaikoista lukuvuodelle 2022-2023 on varattu 480 
paikkaa TUVA-opiskelijoille. Paikkamäärä nousee tarveharkintaisesti 
ylöspäin, jotta kaikki oppivelvolliset ja alle 18-vuotiaat saavat opiskelu-
paikan. (HEL 2021-012559.) 

TUVA-koulutusta tarjotaan 6-8:ssa Stadin AO:n toimipaikassa, joista 
neljään voi hakeutua yhteishaun kautta. Näiden neljän toimipaikan 
opiskelijapaikat on suunnattu pääasiassa oppivelvollisuusikäisille. (HEL 
2021-012968.) Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallises-
ta hakumenettelystä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella 
(834/2021).

TUVA-koulutukseen voi hakeutua myös jatkuvassa haussa ympäri 
vuoden toukokuusta 2022 alkaen (HEL 2021-012968). Koulutuksen jär-
jestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta sekä pääsy- ja soveltuvuusko-
keista, myös jatkuvan haun osalta täytettäessä sellaisia opiskelupaik-
koja, joita ei täytetä valtakunnallisin hakumenettelyin (Laki tutkintokou-
lutukseen valmentavasta koulutuksesta, 1215/2020, § 9 ).  

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen 
edellytyksenä on, että hakijalla on perusopetuksen oppimäärä tai sitä 
vastaava aikaisempi oppimäärä. Opiskelijaksi voidaan ottaa perustel-
lusta syystä myös hakija, joka ei ole suorittanut edellä tarkoitettua op-
pimäärää, jos koulutuksen järjestäjä katsoo hakijalla muutoin olevan 
riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen. Lisäksi edellytetään, et-
tä hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa taikka 
valmentavaa tai valmistavaa koulutusta. Tutkintokoulutukseen valmen-
tavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi myös sellainen hakija, 
joka on suorittanut edellä tarkoitetun tutkinnon tai koulutuksen, jos tut-
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kintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen osallistuminen on jatko-
opintovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syystä perusteltua tai ky-
seessä on oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:ssä tarkoitettu osoitet-
tu oppivelvollinen. (Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta 1215/2020, § 8.)

Asuinkunnan tulee osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokou-
lutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elä-
mään valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei vapaaehtoi-
sesti hakeudu perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen tai ei saa opis-
kelupaikkaa (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, § 15). 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 2 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 
oman kieliryhmänsä osalta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joi-
den mukaan viranhaltija päättää oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perus-
teista sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoit-
tamisen perusteista. 

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27384

heidi.vesa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


