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Jakelussa mainituille  

 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupahaun käynnistäminen  
Taustaa 

Osana oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää lainsäädäntöä annettiin uusi laki 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020). Tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus (TUVA) yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi 
nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään 
1.8.2022 lukien. Samasta ajankohdasta lukien päättyy perusopetuksen lisäopetuksen, LUVA:n ja 
VALMA:n järjestäminen. 

Tällä kirjeellä opetus- ja kulttuuriministeriö kuvaa tarkemmin tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen järjestämisperiaatteita sekä järjestämislupien haku- ja päätösprosessin toimeenpanoa. 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäminen 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäminen edellyttää pääsääntöisesti 
järjestämislupaa. Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 
siirtymäsäännösten nojalla TUVA-koulutusta voi järjestää nykyisten VALMA- ja perusopetuksen 
lisäopetuksen järjestämislupien perusteella (ks. tarkemmin kohta ” Koulutuksen järjestämistä 
koskevat siirtymäsäännökset”). Muiden opetuksen tai koulutuksen järjestäjien, jotka haluavat 
järjestää TUVA-koulutusta, tulee hakea järjestämislupaa. Lisäksi kunta voi tietyin edellytyksin 
vapaaehtoisesti järjestää TUVA-koulutusta, jos sillä ei ole järjestämislupaa. 

Järjestämisluvan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta lukiolaissa (714/2018) tarkoitetulle 
lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetulle 
ammatillisen koulutuksen järjestäjälle sekä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty 
perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen järjestämislupa. Koulutuksen 
järjestäjällä on velvollisuus järjestää koulutusta koulutustarpeen mukaisesti järjestämisluvassa 
määrätyllä toiminta-alueella. 

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaan kunta voi kuitenkin 
järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta vapaaehtoisesti ilman järjestämislupaa. 
Parhaillaan lausuntokierroksella (11.5.-15.6.2021) olevassa hallituksen esitysluonnoksessa kuntien 
järjestämisoikeutta ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että kunta voisi järjestää TUVA-koulutusta 
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ilman järjestämislupaa, jos sillä ei ole lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa 
taikka jos kunnan järjestämän TUVA-koulutuksen alueellinen tarve ei ole pysyväisluonteista. Myös 
ilman järjestämislupaa järjestettävän koulutuksen on oltava tarpeellista ottaen huomioon 
valtakunnallinen tai alueellinen koulutustarve ja koulutustarjonta ja kunnalla tulee olla toiminnalliset 
ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Lakimuutoksen on tarkoitus 
tulla voimaan 1.8.2022. 

Hallituksen esitysluonnos on nähtävissä osoitteessa: 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=aa47aeae-f1b7-4c47-ade9-
e2b884e0902d 

Ministeriö ohjeistaa, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulisi yhteistyössä kartoittaa alueen 
nivelvaiheen koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta ja tässä yhteydessä arvioida TUVA-
koulutuksen järjestämislupien hakemisen tarvetta. Lisäksi ministeriö ohjeistaa, että jos alueella 
arvioidaan olevan pysyväisluonteista tarvetta valmentavan koulutuksen järjestämiselle, jota nykyisiin 
tai mahdollisesti haettaviin järjestämislupiin perustuva nivelvaihe koulutustarjonta ei kata, tulisi 
kunnan lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestäjänä hakea valmentavan koulutuksen 
järjestämislupaa. 

TUVA-koulutuksen järjestäminen liittyy myös oppivelvollisuuslaissa (1214/2020) säädettyyn 
opiskelupaikan osoittamiseen. Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu perusopetuksen 
jälkeiseen koulutukseen tai ei saa opiskelupaikkaa, on oppivelvollisuuslain 15 §:n 1 momentin 
mukaan asuinkunnan tehtävänä osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen 
valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. 
Opiskelupaikka voidaan osoittaa vain sellaisen koulutuksen järjestäjän TUVA-koulutukseen, jolla on 
koulutuksen järjestämislupa tai vaihtoehtoisesti asuinkunnan itse vapaaehtoisesti järjestämään 
TUVA-koulutukseen. Opiskelupaikkaa ei voida osoittaa toisen kunnan vapaaehtoisesti järjestämään 
TUVA-koulutukseen. 

Tavoitteena on, että TUVA-koulutuksen järjestämisluvat muodostavat kattavan valmentavan 
koulutuksen verkoston, joka turvaa valmentavan koulutuksen riittävän alueellisen saatavuuden ja 
saavutettavuuden sekä mahdollisuudet opiskelupaikan osoittamiseen. Tätä järjestämisluvilla luotua 
verkostoa kunnat voivat täydentää järjestämällä valmentavaa koulutusta vapaaehtoisesti 
tilapäisluonteisen tarpeen mukaan. 

Tarkoituksena on, että jatko-opintosuunnitelmistaan huolimatta valmentavaa koulutusta tarvitseva 
opiskelija voisi hakeutua minkä tahansa koulutuksen järjestäjän järjestämään valmentavaan 
koulutukseen. Riittävän kattavan järjestäjäverkon tavoitteena on erityisesti sen varmistaminen, että 
valmentavaa koulutusta olisi tarjolla mahdollisimman lähellä opiskelijan kotia, mikä olisi tärkeää 
erityisesti nuorimmille opiskelijoille. Opiskelija voisi hakeutua esimerkiksi lukiokoulutuksen järjestäjän 
valmentavaan koulutukseen, vaikka hänen tavoitteenaan olisikin ammatilliseen koulutukseen 
siirtyminen, tai toisin päin. Opiskelijan ei myöskään tarvitsisi vielä valmentavan koulutuksen 
aloittaessaan tietää, aikooko hän hakeutua lukiokoulutukseen vai ammatilliseen koulutukseen. 

Koulutuksen järjestämistä koskevat siirtymäsäännökset 

Koulutuksen järjestämistä koskevista siirtymäsäännöksistä säädetään tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta annetun lain 28 §:ssä. 

Jos yksityisellä perusopetuksen järjestäjällä on 1.8.2021 voimassa oleva perusopetuslain 7 tai 8 
§:ssä tarkoitettu perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupa, järjestäjä saa tämän 
järjestämisluvan perusteella järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 31.7.2025 asti. 
Perusopetuksen lisäopetuksen järjestäminen päättyy kuitenkin kaikilta osin 1.8.2022 lukien. 
Lisäopetusta ei saa siirtymäsäännöksen nojalla järjestää, vaan siirtymäsäännöksen piiriin kuuluvien 
järjestäjien tulee siirtyä järjestämään uutta TUVA-koulutusta 1.8.2022 lukien. Jos 
siirtymäsäännöksen piiriin kuuluvat järjestäjät haluavat järjestää TUVA-koulutusta 31.7.2025 jälkeen, 
tulee järjestäjän hakea hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä TUVA-koulutuksen 
järjestämislupaa. 

Jos lukiokoulutuksen järjestäjä on järjestänyt lukiolaissa tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa 
koulutusta, mutta järjestäjä ei hae tai sille ei myönnetä 1.8.2022 lukien tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen järjestämislupaa, se saa järjestää lukiokoulutukseen valmistavaa 
koulutusta 31.7.2023 saakka. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan voi ottaa uusia opiskelijoita 
LUVA-koulutukseen 31.7.2022 jälkeen. Siirtymäsäännöksen tavoitteena on varmistaa niiden 
opiskelijoiden opintojen loppuun saattamisen, joiden valmistavan koulutuksen suorittaminen on 
kesken 31.7.2022. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=aa47aeae-f1b7-4c47-ade9-e2b884e0902d
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=aa47aeae-f1b7-4c47-ade9-e2b884e0902d
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Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on 1.8.2021 voimassa oleva ammatillisesta koulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) 
järjestämislupa, koulutuksen järjestäjä saa mainitun järjestämisluvan perusteella järjestää 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. 

Lain 29 §:ssä on opiskelijan asemaa koskeva siirtymäsäännös. Jos opiskelija on ennen 1.8.2022 
aloittanut opinnot perusopetuksen lisäopetuksessa, lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa 
tai ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa, opiskelija siirtyy mainittuna 
ajankohtana suorittamaan tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Tässä pykälässä säädettyä 
ei kuitenkaan sovelleta 28 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. 

Koulutuksen järjestäjien, joilla on siirtymäsäännöksen nojalla oikeus järjestää TUVA-koulutusta, ei 
tarvitse hakea uutta TUVA-lupaa tässä vaiheessa. 

Koulutuksen järjestäjän suunnitelma koulutuksen toteuttamisesta 

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 12 §:n mukaan Opetushallitus 
määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle. koulutuksen 
järjestäjä päättää koulutuksen sisällöstä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden 
mukaisesti. Lain 13 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus 
yksilöllisiin valintoihin. Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuus suorittaa 
koulutuksen perusteiden mukaisia osia tarvittaessa yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien 
kanssa. 

Lain 7 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee koulutuksen toteuttamisessa olla yhteistyössä 
perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muiden koulutuksen järjestäjien 
kanssa sekä koulutuksen järjestämiseksi tarpeellisten nuorisotyötä tekevien julkisten tahojen ja 
yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksen 
järjestäjä voi täydentää järjestämäänsä koulutusta hankkimalla laissa tarkoitettua koulutusta 
kunnalta, perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä taikka ammatillisen 
koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjältä, muulta julkiselta taholta taikka muulta yksityiseltä 
yhteisöltä tai säätiöltä. 

Opetushallitus antaa koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle 
kesäkuun aikana. Luonnosversio perusteista on tällä hetkellä nähtävillä ePeruste-palvelussa. 

Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän tulee laatia 
koulutuksen toteuttamisesta suunnitelma, jossa kuvataan: 

− koulutuksen järjestäjän tarjoamat koulutuksen osat ja niiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja 
arviointi sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen 

− muilta koulutuksen järjestäjiltä hankittavat koulutuksen osat 

− perusopetuksen arvosanojen korottaminen erityisessä tutkinnossa 

− lukio-opintojen ja ammatillisten perustutkinnon osien ja osien osa-alueiden suorittaminen 

− opinto-ohjauksen järjestäminen 
o järjestämisen rakenteet, toimijat ja toimintatavat 
o yhteistyö, vastuut ja työnjako 
o toimintatavat ja vastuut jatko-opintoihin ohjauksessa 

− erityisen tuen järjestäminen 
o järjestämisen rakenteet, toimijat ja toimintatavat 
o yhteistyö, vastuut ja työnjako 

− yhteistyö 
o koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö sekä tiedonsiirto opiskelijoiden sujuvien 

siirtymien mahdollistamiseksi valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen 
koulutuksen välillä 

o kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö oppivelvollisten kohdalla 
o työelämäyhteistyö sekä kansainvälisen yhteistyö, sekä yhteistyö muiden toimijoiden 

kanssa 
 
Opetushallitus tarjoaa koulutuksen järjestäjien paikallisen työn tueksi maksuttoman 
toteuttamissuunnitelmatyökalun osana ePeruste-palvelua. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
Opetushallitus suosittelevat työkalun käyttöä toteuttamissuunnitelman laadinnassa. Työkalu tulee 
käyttöön kesän aikana. Koulutuksen järjestäjä voi ladata palvelusta pdf-tulosteen työkalulla 
laatimastaan suunnitelmasta järjestämislupahakemuksen liitteeksi. 

Rahoitus 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tiedot
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Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta koskeva hallituksen esitysluonnos on 
parhaillaan lausuntokierroksella. Esityksessä ehdotetaan, että tutkintokoulutukseen valmentavaa 
koulutusta rahoitettaisiin nykytilaa vastaavasti kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän puitteissa (kuten 
perusopetuksen lisäopetuksen rahoitus, LUVA-koulutuksen rahoitus ja VALMA-koulutuksen 
rahoitus). Esityksen tavoitteena on varmistaa TUVA-koulutuksen järjestämisen riittävä rahoitustaso 
ja samalla yhtenäistää eri toimijoiden koulutuksen järjestämisestä saaman rahoituksen taso. 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa 

Järjestämisluvassa määrätään, minkä koulutusmuodon yhteyteen valmentavan koulutuksen 
järjestämislupa myönnetään, jos koulutuksen järjestäjällä on useita 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
opetuksen tai koulutuksen järjestämislupia. Tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
järjestämislupaa myönnetään vain yhden koulutusmuodon yhteyteen. Mikäli hakijalla on yksi 
voimassa oleva perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen 
järjestämislupa, myönnetään tutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämislupa kyseisen 
koulutusmuodon yhteyteen. 

Järjestämisluvassa voidaan määrätä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
opiskelijamäärästä tai opiskelijavuosien määrästä. Pääsääntöisesti tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta on tarkoitus järjestää lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen 
kokonaisopiskelijamäärän puitteissa koulutustarpeen mukaan, mutta esimerkiksi 
sisäoppilaitosmuotoisena koulutuksena järjestettävässä koulutuksessa opiskelijamäärästä tai 
opiskelijavuosista voidaan tarpeen mukaan määrätä järjestämisluvassa. 

Järjestäessään tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän on 
noudatettava, mitä koulutuksen järjestäjän perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai ammatillisten 
tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty opetuskielestä ja toiminta-alueesta, ellei 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisluvassa toisin määrätä. 

Järjestämisluvan myöntämisedellytykset 

Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ottaen huomioon 
valtakunnallinen tai alueellinen koulutustarve ja koulutustarjonta ja että hakijalla on toiminnalliset ja 
taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Järjestämisluvan myöntää 
opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön on lupien myöntämistä koskevan 
päätöksenteon yhteydessä varmistettava tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen riittävä 
valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus. 

Koulutuksen järjestäjän yleiset toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset on arvioitu myönnettäessä 
sille järjestämislupaa, jonka yhteyteen valmentavan koulutuksen järjestämislupa myönnetään. 
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisluvan myöntämisen yhteydessä 
arvioidaan erityisesti valmentavan koulutuksen järjestämiseksi edellytettäviä toiminnallisia ja 
taloudellisia edellytyksiä. Valmentavan koulutuksen järjestäjällä tulee olla muun muassa toimivat 
yhteistyömallit muiden koulutuksen järjestäjien kanssa sekä mahdollisuus poluttaa opiskelijaa 
eteenpäin tutkintotavoitteiseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. 

Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle. 
Koulutuksen perusteissa määrätään koulutuksen osien tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja 
arvioinnista sekä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan merkittävistä tiedoista. Opetushallitus 
antaa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet kesäkuun 2020 aikana. 

Järjestämisluvan hakeminen 

Koulutuksen järjestäjiä, joiden tarkoituksena on järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa 
koulutusta 1.8.2022 alkaen, pyydetään toimittamaan järjestämislupahakemus opetus- ja 
kulttuuriministeriön kirjaamoon viimeistään 31.08.2021. 

Yksityinen toimija, jolla on perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupa, saa siirtymäsäännöksen 
nojalla järjestää TUVA-koulutusta 31.7.2025 asti. Jos koulutuksen järjestäjä tämän jälkeen haluaa 
järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta, tulee järjestäjän hakea hyvissä ajoin ennen 
siirtymäajan päättymistä TUVA-koulutuksen järjestämislupaa. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jolla on voimassa oleva ammatillisesta koulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) järjestämislupa, 
saa mainitun järjestämisluvan perusteella järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. 
Näin ollen nykyisten VALMA-koulutuksen järjestäjien ei tarvitse hakea, tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen järjestämislupaa. 
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Jatkossa nivelvaiheen koulutuksen järjestämislupa voi olla vain yhden koulutusmuodon 
järjestämisluvan yhteydessä. Jos järjestäjä esimerkiksi on aiemmin järjestänyt sekä VALMA-
koulutusta että perusopetuksen lisäopetusta tai LUVA-koulutusta, järjestäisi se jatkossa TUVA-
koulutusta siirtymäsäännöksen perusteella VALMA-järjestämisluvan nojalla. 

Järjestämislupahakemukseen tulee sisällyttää seuraavat asiat ja asiakirjat: 

− toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
järjestämiseksi. Valmentavan koulutuksen järjestäjällä tulee olla muun muassa toimivat 
yhteistyömallit muiden koulutuksen järjestäjien kanssa sekä mahdollisuus poluttaa 
opiskelijaa eteenpäin tutkintotavoitteiseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen 
koulutukseen. 

− tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen toteuttamissuunnitelma liitteineen 
 
Hakijoita pyydetään hyödyntämään tämän kirjeen liitteenä olevaa tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen hakemuspohjaa. Haun alkuvaiheessa koulutuksen järjestäjiä pyydetään käyttämään 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteluonnoksia toteuttamissuunnitelman 
laadinnassa ja täydentämään suunnitelmaa, kun Opetushallitus on antanut perusteet. 
Perusteluonnos löytyy osoitteesta: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Opetushallitukselta lausunnon hakijan tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen toteuttamissuunnitelmasta 

Päätökset ovat maksullisia ja ne pyritään tekemään joulukuun loppuun mennessä. 

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi tai postitse 
osoitteeseen PL 29 / Ritarikatu 2 B, Helsinki, 00023 Valtioneuvosto. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön webinaari tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti keskiviikkona 28.4.2021 klo. 14.00-16.00 webinaarin, jossa 
käsiteltiin tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämistä. Tilaisuuden materiaalit 
löytyvät ministeriön nettisivuilta: https://minedu.fi/tapahtumat/2021-04-28/webinaari-
oppivelvollisuuden-laajentumisesta 

Lisätietoja 

Lisätietoja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupavalmisteluun liittyen 
antavat: 

Lainsäädäntö 

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 0295 330 238, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Perusopetus 

Erityisasiantuntija Jari Rutanen, puh. 0295 3 30011, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson (yksityiset perusopetuksen järjestäjät), puh. 0295 330 079, 
etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Opetusneuvos Annika Bussman (vapaa sivistystyö) puh. 0295 330 407, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Lukiokoulutus 

Opetusneuvos Heikki Blom, puh. 0295 330 074, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Ammatillinen koulutus 

Erityisasiantuntija Victor Nyberg, puh. 0295 330 263, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja 
Satakunta), puh. 02953 30183, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tiedot
mailto:kirjaamo@minedu.fi
https://minedu.fi/tapahtumat/2021-04-28/webinaari-oppivelvollisuuden-laajentumisesta
https://minedu.fi/tapahtumat/2021-04-28/webinaari-oppivelvollisuuden-laajentumisesta
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Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-
Karjala), puh. 02953 30104, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-
Pohjanmaa), puh. 02953 30249, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Opetusneuvos Tiina Polo (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30022, 
etunimi.sukunimi@minedu.fi 

 

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 

Erityisasiantuntija Victor Nyberg 

Liitteet TUVA hakulomake 
 

Jakelu Perusopetuksen järjestäjät 
Lukiokoulutuksen järjestäjät  
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
 
 

Tiedoksi Opetushallitus 
Suomen Kuntaliitto ry 
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry 
Pro Lukio ry 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
Bildningsalliansen rf 
Yksityiskoulujen Liitto ry 
Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry 
OKM/LAMOS 
OKM/VAPOS 
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