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Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

1.8.2022 ALKAEN



MIKÄ TUVA?

• Valmentava
Koulutus

• Valmiuksia ja tukea
siirtyä / suorittaa

• lukiokoulutus
• ammatillinen

koulutus

• Kemi, Tornio ja 
Muonio



KENELLE?
• Ei toisen asteen tutkintoa
• Oppivelvollisuusikäiset  ja aikuiset

• Tarve vahvistaa opiskeluvalmiuksia
• Tarve tukeen opintoihin siirtymiseksi
• Ei tiedä mihin opintoihin lähtisi
• Haasteita suoriutua opinnoista

• Ei valmentavaa koulutusta suoritettuna
• Perusopetuksen päättötodistus tai 

vastaava



TAVOITTEET

• Antaa valmiuksia hakeutua 
lukiokoulutukseen tai ammatilliseen 
tutkintokoulutukseen

• Selkeyttää suunnitelmia jatko 
opintojen ja työelämään liittyvien 
tavoitteiden suhteen

• Vahvistaa edellytyksiä suorittaa 
lukiokoulutus + ylioppilastutkinto 
tai ammatillinen tutkinto



MITEN?
• Suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle

• tehdään henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

• Koulutuksen laajuus 38 viikkoa, enintään yksi 
vuosi

• Lyhyemmät jaksot mahdollisia ja 
tutkintokoulutukseen voi siirtyä joustavasti

• Koulutuksen aloitus syksyllä -> yhteishaku tai 
jatkuva haku

• Koulutuksen aloitus lukuvuoden aikana -> jatkuva 
haku



RAKENTUMINEN

• Kaikille yhteinen Opinto- ja 
uraohjaus (2 vk)

• Lisäksi vähintään kaksi 
valinnaista koulutuksen 
osaa



MITÄ?
• Opiskelutaitoja ja -tekniikkaa
• Aloille tutustumisia

• Ryhmässä toimimista
• Liikkumista
• Arjen taitoja

• Työnhakutaitoja
• Hyvinvointitaitoja
• Työkokeiluja

• Koulutuskokeiluja
• Opintoja lukiosta tai ammattikoulusta
• Passeja (EA, hygienia, työturva, tulityö)

• Matikkaa, kieliä, IT-taitoja
• S2 opintoja/ kielitreeniä
• Toimintaa luonnossa



TYÖPAJATOIMINTA OSANA KOULUTUSTA

• Työpajatoteutusta
• Kemissä, Torniossa ja Muoniossa
• Lisäksi Pellossa, Simossa, Tervolassa, 

Ylitorniolla ja Keminmaassa
• opiskelijoille, joilla

• on haasteita osallistua koulutukseen lähiopetuksena
• tarvitsevat erityistä tukea ja hyötyvät 

työpajatoiminnasta osana opintoja

• Valmennussuunnitelma ja tavoitteet



LUKION KURSSIT TAI TUTUSTUMINEN
• Lukiokoulutuksen opinnot tai niihin 

valmentautuminen 1-30 vk
• Lukiokoulutukseen valmentautuminen tai 

tutustuminen
• Lukiokoulutuksen kurssin/ kurssien 

suorittaminen

• Valittavana
• Torniossa (Tornion yhteislyseon lukio)
• Kemissä (Kemin lyseon lukio)
• Muoniossa (Muonion lukio)



PERUSTAIDOT JA 
ARVOSANOJEN 
KOROTTAMINEN

• Perustaitojen vahvistaminen          
1-30 vk

• Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
• Kielet, matematiikka ja digitaaliset 

taidot

• Arvosanojen korottaminen
• Pääsääntöisesti seuraavissa aineissa: 

äidinkieli, ruotsi, englanti, 
matematiikka, fysiikka, kemia, 
terveystieto ja yhteiskuntaoppi

• Torniossa, Kemissä ja Muoniossa



AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
OPINNOT JA NIIHIN 

VALMENTAUTUMINEN

• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin 
valmentautuminen 1-30 vk

• Treenaa, tutustu tai suorita
• Koulutukseen tutustuminen
• Osaamisen vahvistaminen
• Opintojen suorittaminen

• Tukea tutkinnon osan suorittamiseen TUVAsta
• Ammatilliset perustutkintojen tutkinnon osat (tai 

pienemmät kokonaisuudet), yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueet Lappian tarjonnasta



KIITOS
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