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TUVA-koulutusta Sedussa 
Seinäjoella, Kurikassa, Lapualla, Ähtärissä 

– tarvittaessa laajennetaan ja suunnitellaan 
hybridi-toteutus muillekin paikkakunnille

Sedussa alkaa 
UUSI ETELÄ-POHJANMAAN

TUVA-KOULUTUS

TUVA-koulutus yhdistää entiset nivelvaiheen koulutukset:

 • perusopetuksen lisäopetus eli 10-luokka

 • LUVA Lukiokoulutukseen valmistava koulutus

 • VALMA Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

HAKU TUVAAN
Joustavasti lukuvuoden aikana 

TAI yhteishaussa

TUVA TUTKINTOKOULUTUKSEEN 
VALMENTAVA KOULUTUS 

38 viikkoa (19–38 viikkoa)



KENELLE?
TUVA on sinulle perusopetuksen päättänyt nuori tai aikuinen tai opiskelija, kun
 ■ olet oppivelvollinen ja haluat parantaa opiskeluvalmiuksiasi
 ■ olet oppivelvollinen ja haluat parantaa peruskoulun arvosanojasi
 ■ sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa koulutusta
 ■ äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
 ■ olet suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla 
  kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi
 ■ haluat selkiinnyttää ajatuksiasi ammatinvalinnastasi

Opiskelijan yksilölliset valinnat ja koulutuksen osien laajuudet 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOKSin mukaan

Opinnot ovat laajuudeltaan 19–38 viikkoa.

Jokainen opiskelija opiskelee yhteistä koulutuksen osaa (opiskelu- ja 
urasuunnittelutaidot) ja sen lisäksi vähintään kahta valinnaista 
koulutuksen osaa. 

Yhteinen koulutuksen osa
 ■ Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2–10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat (valitaan vähintään 2)
 ■ 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 opinnot (1–10 viikkoa)

Sedu tarjoaa kaikkia tutkinnon osia yhteistyössä muiden koulutuksen 
järjestäjien, työelämän ja yhteistyökumppanien kanssa.

MITÄ 
TUVA 

ON?



URAOHJAUKSELLINEN POLKU
Oman tulevaisuuden suunnittelu liittyen 
jatko-opintoihin ja tulevaan ammattiin

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen

PERUSTAITOJEN 
VAHVISTAMISEN POLKU

Vahvistetaan perustaitoja: 
äidinkieli, matematiikka, kielet, digitaidot jne.

Perusopetuksen oppimäärän arvosanojen korotukset

KIELITAIDON VAHVISTAMISEN POLKU
Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Jatko-opintoihin vaadittavan kielitaidon saavuttaminen

ARJEN TOIMINTAKYVYN 
VAHVISTAMISEN POLKU

Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistaminen

Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot

Perustaitojen vahvistaminen

LUKIO-OPINTOJEN POLKU
Lukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta

Pakollisia ja valinnaisia lukio-opintoja

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
OPINTOJEN POLKU

Ammatillisiin opintoihin tutustuminen ja niihin 
liittyvien opintojen tekeminen. (ammatillisia 
perustutkintojen tutkinnon osia ja yhteisten 

tutkinnon osien osa-alueita)

TYÖELÄMÄPAINOTTEINEN POLKU
Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen 
aidoissa työpaikoissa, työpajoissa, järjestöissä jne.

ESIMERKKEJÄ 
TOTEUTUSPOLUISTA

Polut ovat opiskelijalle yksilöllisiä. Opiskelija valitsee koulutuksen eri osien sisällöistä. 
Sedu tarjoaa monipuolisia opiskelutapoja. 

#



MIHIN 
TUVAN 
JÄLKEEN?
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Sujuvat ja nopeat 
siirtymät ammatilliseen 

koulutukseen läpi vuoden. 
Opintojen jälkeen tai opiskelijan siir-
tyessä perustutkinto-opiskelijaksi jo-
kaiselle opiskelijalle laaditaan oma 

jatko-opinto- ja urasuunnitelma. 

Jo 19 viikon opiskelusta 
TUVAssa saa yhteishakuun 

6 lisäpistettä.

YHTEYSTIEDOT
Anu Hietarinta, koulutuspäällikkö, p. 040 830 3974  

TUVA-opettajat, p. 040 680 7097 

HAKIJAPALVELUT
Ammattikoulunkatu 5A, 60100 Seinäjoki

hakijapalvelut@sedu.fi
p. 040 830 2275


