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Johdanto

Mitä ovat nivelvaiheen koulutukset?

Nivelvaiheen koulutuksilla tarkoitetaan opintojen nivelvaiheeseen sijoittuvia koulutuk-
sia, esimerkiksi siirryttäessä perusopetuksesta jatko-opintoihin. Tässä julkaisussa esitel-
lään lyhyesti Varsinais-Suomen alueella nivelvaiheen tukena olevia koulutuksia. Kou-
lutuksien avulla pyritään antamaan erilaisissa elämäntilanteissa oleville mahdollisuus 
tuetusti, itseään kehittäen ja opiskelutaitojaan vahvistaen suunnitella tulevaisuuden 
vaihtoehtoja. Koulutusten tavoitteena on edesauttaa opiskelijan polkua ammattiin sekä 
työelämään. Suosituksena on, että nivelvaiheen koulutuksia ei ketjutettaisi, mutta yksi-
lön henkilökohtainen tarve sekä aikaisempi kouluhistoria ratkaisee opiskelijavalinnan. 

Siirtyminen koulutuksesta toiseen tai koulutuksesta työelämään on suuri muutos. 
Joillekin muutos on haastavaa valintojen vaikeuden, tulevaisuuden epäselvyyden tai 
motivaation puutteen vuoksi. Toiset tarvitsevat lisää tukea elämänhallinnallisten tai-
tojensa ja opiskeluvalmiuksiensa kehittämiseen ennen siirtymistään koulutuspolullaan 
eteenpäin. Nivelvaiheen koulutukset ovat tukemassa opiskelijoita näissä haasteissa ja 
auttamassa opiskelijaa rakentamaan omanlaistaan urapolkua.
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Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA

Aiempi perusopetuksen lisäopetus (10-luok-
ka), lukioon valmistava koulutus (LUVA) 
ja ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus (VALMA) väistyvät, ja yhdisty-
vät yhdeksi TUVA-koulutukseksi 1.8.2022 
alkaen.

Koulutuksen tavoite:
• vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatilli-

nen tutkinto tai lukiokoulutus
• selkeyttää jatko-opintoihin liittyviä tavoit-

teita
• vahvistaa opiskeluvalmiuksia 
• valmentaa elinikäisen oppimisen avaintai-

toihin

Koulutuksen sisältö:
• jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökoh-

tainen opiskelusuunnitelma
• ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulu-

tukseen tutustuminen
• perustaitojen vahvistaminen
• ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin 

valmentautuminen 
• lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmen-

tautuminen 
• arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
• työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva 

oppiminen 

Kenelle:
• oppivelvollisille 
• eri syistä koulutuksen ulkopuolella oleville 

sekä koulutuksen keskeyttäneille 
• suomen kielen harjoitusta tarvitseville
• koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, 

jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen 
koulutukseen siirtymiseksi (erityisesti maa-
hanmuuttajat, joiden ammattiin opiskelun 
edellyttämässä kielitaidossa on puutteita 
sekä alan vaihtajat tai uudelleen kouluttau-
tuvat henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksissa 
on puutteita)

Kenelle koulutus ei sovi: 
• valmentavan koulutuksen suorittaneille 

(esim. VALMA, LUVA, 10-luokka) 
• toisen asteen tutkinnon suorittaneille

Opintojen laajuus:
• enintään 38 viikkoa, henkilökohtaisen suun-

nitelman mukaisesti 
• noin yksi vuosi

Kustannukset:
• oppivelvollisille opiskelu on ilmaista
• muille kuin oppivelvollisille voi tulla joitakin 

kustannuksia, esim. oppikirjoista
• opiskeluun on mahdollista saada opinto- ja 

koulumatkatukea

Hakeminen: 
• sähköinen haku osoitteessa  

www.opintopolku.fi 
• haku kevään yhteishaussa 22.2.-22.3.2022
• Jatkuva haku oppilaitosten internetsivuilla

http://www.opintopolku.fi
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Koulutusta tarjoavat oppilaitokset
AmmAttiopisto spesiA

Katso sivu 16.

LounAis-suomen kouLutuskuntAyhtymä, 
novidA – AmmAttiopisto jA Lukio 

Lisätiedot: 
www.novida.fi 
Yhteystiedot: 
• Loimaa: opinto-ohjaaja Sari Jalonen,  

sari.jalonen@novida.fi, p. 040 900 1587 
• Uusikaupunki: opinto-ohjaaja Pasi Junttanen, 

pasi.junttanen@novida.fi, 044 088 6342 
Muuta:
• Novidassa (Liedossa, Loimaalla ja Uudessa-

kaupungissa) saat Tuvassa yksilöllistä oh-
jausta ja tukea opintoihisi sekä tulevaisuuden 
suunnitelmiisi halusit sitten jatkossa suunna-
ta opiskelemaan joko ammatilliseen koulu-
tukseen tai lukioon. 

• Voit tarvittaessa korottaa myös peruskoulun 
arvosanojasi.

RAsekon AmmAttiopisto 

Lisätiedot: 
www.raseko.fi 
Yhteystiedot: 
• opinto-ohjaaja Outi Penkkala,  

outi.penkkala@raseko.fi, p. 044 7057 640 
Muuta: 
• Jatkuva haku läpi lukuvuoden, koulutuksen 

aloitus sovitaan henkilökohtaisen suunni-
telman mukaisesti. Kysy vapaita paikkoja 
suoraan opolta.

• Joustavat mahdollisuudet suorittaa ammatil-
lisia opintoja, korottaa perusasteen arvosa-
noja tai valmentautua lukio-opintoihin.

sALon seudun AmmAttiopisto 

Lisätiedot: 
www.sskky.fi 
Yhteystiedot: 
• opettaja Hannele Lindholm,  

hannele. lindholm@sskky.fi, p. 044 7704 284 
• opettaja Satu Sandholm,  

satu.sandholm@sskky.fi, p. 044 7704 690 
Muuta:
• Jatkuva haku läpi lukuvuoden. Koulutuksen 

aloitus sovitaan henkilökohtaisen suunnitel-
man mukaisesti.

tuRun AikuiskouLutuskeskus

Lisätiedot: 
www.turunakk.fi   
Yhteystiedot: 
• koulutuksen vastuuopettaja Tiina Louhen-

kilpi, tiina.louhenkilpi@turunakk.fi,  
p. 040 5306 432 

• koulutusassistentti Sanna Jelkänen,  
sanna.jelkanen@turunakk.fi, p. 040 5935 771 

Muuta: 
• Jatkuva haku läpi lukuvuoden. Koulutuksen 

aloitus sovitaan henkilökohtaisen suunnitel-
man mukaisesti. Koulutukseen hakeudutaan 
täyttämällä sähköinen hakulomake koulun 
verkkosivuilla www.turunakk.fi tai ottamalla 
yhteyttä suoraan kouluttajaan.

http://www.novida.fi
mailto:sari.jalonen@novida.fi
mailto:pasi.junttanen@novida.fi
http://www.raseko.fi
mailto:outi.penkkala@raseko.fi
http://www.sskky.fi
mailto:lindholm@sskky.fi
mailto:satu.sandholm@sskky.fi
http://www.turunakk.fi
mailto:tiina.louhenkilpi@turunakk.fi
mailto:sanna.jelkanen@turunakk.fi
http://www.turunakk.fi
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tuRun AmmAtti-instituutti 

Lisätiedot: 
www.turkuai.fi 
Yhteystiedot: 
• nuoret Jutta Mäkynen, opinto-ohjaaja,  

jutta.makynen@edu.turku.fi,  
p. 040 356 0954 

• aikuiset maahanmuuttajat  
Kaisu-Leena Nikkanen, opinto-ohjaaja, 
kaisu-leena.nikkanen@edu.turku.fi,  
p. 040 6213 152 

Muuta: 
• Jatkuva haku läpi vuoden www.turkuai.fi/

jatkuva_haku. Koulutuksen aloitus sovitaan 
henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

• Pääsääntöisesti ammatilliseen koulutukseen 
suuntautuville. Jos opiskelijan tavoitteena 
on lukiokoulutus, yhteistyötä tehdään Turun 
iltalukion kanssa.

tuRun iLtALukio 

Lisätiedot: 
www.turuniltalukio.fi 
Yhteystiedot: 
• opinto-ohjaaja Riikkamarja Autio,  

riikkamarja.autio@edu.turku.fi  
p. 040 483 0936

Muuta: 
• koulutus suoritetaan yhden lukuvuoden 

aikana
• koulutuksen tarve arvioidaan opiskelija- 

kohtaisesti 
• jokaiselle tehdään henkilökohtainen  

opiskelusuunnitelma
• mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja
• iltalukiossa noudatetaan jaksojärjestelmää: 

uusia opiskelijoita voidaan ottaa periodin 
alussa

• lukuvuosi kestää elokuusta toukokuun  
loppuun

tuRun kRistiLLinen opisto

Lisätiedot: 
www.turunkristillinenopisto.fi 
Yhteystiedot: 
• opintotoimisto, haku@tk-opisto.fi,  

p. 0400 597 742, 040 7104 481 
• ryhmänvastaava, erityisopettaja 

Thang Nguyen, thang.nguyen@tk-opisto.fi, 
p. 040 647 3074

Muuta: 
• haku kevään yhteishaussa 22.2.-22.3.2022  

www.opintopolku.fi 
• opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston 

asuntolasta 
• koulutus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 2.6.2023
• voit kerrata kaikki perusopetuksen päättö-

vaiheen lukuaineet ja parantaa mahdolli-
suuksiasi korottaa päättötodistuksen arvo-
sanoja

• kohennat digivalmiuksiasi opintojen aikana
• tutustut innostaviin oppimisen menetelmiin, 

mm. pelillisyyden kautta

http://www.turkuai.fi
mailto:jutta.makynen%40edu.turku.fi?subject=
mailto:kaisu-leena.nikkanen%40edu.turku.fi?subject=
http://www.turkuai.fi/jatkuva_haku
http://www.turkuai.fi/jatkuva_haku
http://www.turuniltalukio.fi
mailto:riikkamarja.autio@edu.turku.fi
http://www.turunkristillinenopisto.fi
mailto:haku@tk-opisto.fi
http://www.opintopolku.fi
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KTO Elämäntaitovalmennus

KTO:n tarjoama opetus tukee erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden kasvua ja kehitystä 
heille sopivien valmennus- ja kuntoutusmene-
telmien avulla. KTO Elämäntaitovalmennuk-
sessa on kolme erilaista polkua, Polku 1, 2 ja 3.

Koulutuksen tavoite ja sisältö:
• ylläpitää ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia
• kehittää arkielämän perustaitoja ja valmen-

taa mahdollisimman itsenäiseen elämään
• valmentaa työelämään ja tutustuttaa eri 

aloihin ja ammatteihin
• kasvattaa liikkumaan turvallisesti liikenteessä
• kehittää ja ylläpitää vuorovaikutustaitoja ja 

kommunikointia
• harjoittaa asiointia ja mahdollistaa osalli-

suutta yhteiskunnassa
• harjoittaa motorisia taitoja
• tukea itsetuntemusta ja terveellisiä elämän-

tapoja

Kenelle:
• nuorille ja aikuisille opiskelijoille, jotka 

tarvitsevat erityistä tukea sekä opinnoissa/ 
työelämässä, että arkielämässä

• opiskelijoille, jotka haluavat valmennusta 
itsenäiseen elämään, työhön/ työtoimintaan 
ja jatko-opintojen laajuus: 2-3 vuotta

Kustannukset:
Elämäntaitovalmennus on sisällöllisesti psy-
kososiaalista valmennusta ja siten sosiaalitoi-
men kustantamaa.
• maksusitoumuksesta neuvotellaan kotikun-

nan sosiaalitoimen kanssa
• lounas on omakustanteinen
• Elämäntaitovalmennus vastaa opiskelijan 

kohtuullisista matkakustannuksista

Hakeminen:
• hakuaika helmikuu-huhtikuu/ jatkuva haku, 

kysy vapaita paikkoja
• hakulomake osoitteessa www.kto-vs.fi
• tutustumaan voi tulla sovitusti koko koulu-

vuoden aikana

Lisätiedot:
www.kto-vs.fi
• Osallisuutta edistävän toiminnan palveluesi-

mies Mari Koski, mari.koski@kto-vs.fi,  
p. 040 651 5154

• erityisopettaja Anne Ruuhi,  
anne.ruuhi@kto-vs.fi, p. 0400 164 797

http://www.kto-vs.fi
http://www.kto-vs.fi
mailto:mari.koski@kto-vs.fi
mailto:anne.ruuhi@kto-vs.fi
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Nuorisotakuukoulutus maahanmuuttajanuorille

KEVÄT 2023

SYKSY 2023

Koulutuksen tavoite ja sisältö:
• Pääpaino on suomen kielen opetuksessa. 

Opetuksessa pyritään vahvistamaan opiske-
lijan kielitaitoa niin, että hän voi tulevaisuu-
dessa opiskella mahdollisimman täysipainoi-
sesti toisen asteen koulutuksessa ja selviytyä 
työelämässä suomen kielellä.

• Selkiytetään nuoren suunnitelmia sekä 
tarjotaan tukea koulutuksellisten ja työhön 
liittyvien tavoitteiden hahmottamisessa.

• Koulutuksessa painotetaan nuorten sosiaalis-
ten valmiuksien vahvistamista, syrjäytymisen 
ehkäisemistä ja kulttuurista integraatiota.

Kenelle:
• Heikossa opiskelu- tai työmarkkinatilan-

teessa oleville 18–35 -vuotiaille maahan-
muuttajanuorille

Kenelle koulutus ei sovi:
• oppivelvollisille

Suomen kielen taitotasot:
kevät 2023:
• ryhmä A: A1.3. alkaen.
• ryhmä B: A2–B
syksy 2023:
• ryhmä A: A0 alkaen.
• ryhmä B: A2–B

Opintojen laajuus:
• kevätlukukausi 9.1.–2.6.2023  

(talviloma 20.–24.2.2023)
• syyslukukausi 21.8.–15.12.2023  

(syysloma 16.–20.10.2023)

Kustannukset:
• opiskelu on maksutonta

Hakeminen ja lisätiedot:
• jatkuva haku
• hakemuksiin vastataan saapumisjärjestyksen 

mukaan
• ilmoittaudu netissä: 

https://blog.edu.turku.fi/tyovaenopisto > 
Opistoinfo > Hankkeet > Maahanmuuttaji-
en nuorisotakuukoulutus: vuosi 2023 
Suora linkki lomakkeeseen:  
https://forms.gle/7LNYXVgyMv2tG7Yx9

Koulutusta tarjoava oppilaitos
tuRun suomenkieLinen työväenopisto

Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Elena Levantovskaja 
elena.levantovskaja@turku.fi, p. 050 3088 865
Yhteystiedot:
Opistotalo, os. Kaskenkatu 5, 20700 Turku

https://blog.edu.turku.fi/tyovaenopisto
mailto:https://forms.gle/7LNYXVgyMv2tG7Yx9?subject=
mailto:elena.levantovskaja@turku.fi


11Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2023 – 2024

Suomen kielen koulutus  
(omaehtoinen kotoutumiskoulutus)

Suomen kielen koulutus, SUOKI
Koulutuksen tavoite ja sisältö:
• koulutuksen tavoitteena on antaa kielel-

lisiä ja yleistiedollisia valmiuksia jatko- 
opintoihin ja näin edistää kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan

• koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä 
ja viestintätaitoja, tietotekniikkaa, yhteis-
kuntatietoa

• opintoihin sisältyy myös työelämään orien-
toitumista ja työharjoittelujakso

• opiskelijat saavat monipuolista ohjausta 
opintoihinsa

Kenelle:
• maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suomen 

kielen opintoja
• ensisijaisesti koulutukseen otetaan opiskeli-

joita, joilla on koulutustaustaa vähintään  
9 vuotta 

• kielitaitotaso: A0 - A2

Kenelle koulutus ei sovi:
• luku- ja kirjoitustaidottomille
• erityisopetusta tarvitseville
• alle 17-vuotiaille
• hakijalle, jonka kielitaito ylittää tason A2.2

Opintojen laajuus:
• lähiopetusta on 25 h/viikko
• koulutusryhmät alkavat elokuussa ja tammi-

kuussa

Kustannukset:
• opetus on opiskelijalle ilmaista
• opiskelijamaksu on 100 euroa (opiskelu-

maksua ei peritä niiltä opiskelijoilta, joiden 
kotoutumissuunnitelmaan koulutus kuuluu)

• opiskelija voi anoa maksullista asumis-
oikeutta opiston asuntolassa

• lounas koulupäivinä (ma-pe) sisältyy koulu-
tukseen

• opiskelua varten voi saada opinto- tai  
kotoutumistukea

Hakeminen:
• linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on 

opiston kotisivuilla 
www.turunkristillinenopisto.fi

• halutessaan voi täyttää paperisen haku-
lomakkeen, jonka saa opistolta tai voi  
tulostaa opiston kotisivuilta 

• hakuaika sekä keväällä että syksyllä,  
tarkemmat tiedot nettisivuilta

Koulutusta tarjoava oppilaitos
tuRun kRistiLLinen opisto

Lisätiedot: 
www.turunkristillinenopisto.fi
Yhteystiedot: 
opintotoimisto, haku@tk-opisto.fi, 
p. 0400 597 742, 040 710 4481
HUOM! Kysy myös iltaryhmää

http://www.turunkristillinenopisto.fi
http://www.turunkristillinenopisto.fi
mailto:haku@tk-opisto.fi
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Aikuisten perusopetus

ALKUVAIHE
Koulutuksen tavoite ja sisältö:
• koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä 

ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perus-
opetuksen suorittamiseen tai jatko-opintoi-
hin ja näin edistää kotoutumista suomalai-
seen yhteiskuntaan

• koulutus sisältää suomen kieltä, perus-
opetuksen alkuvaiheen aineita

• opiskelijat saavat monipuolista ohjausta 
opintoihinsa

Kenelle:
• maahanmuuttajille, joilla on koulutaustaa 

vain vähän tai ei ollenkaan
• kielitaitotaso: 0-A1.3.
• koulutus voi alkaa luku- ja kirjoitustaidon 

opetuksella

Kenelle koulutus ei sovi:
• opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yleisten 

kielitutkintojen keskitason testin

Opintojen laajuus:
• 38 kurssia, 1-2 vuotta 
• lukuvuosi elokuu-toukokuu

PÄÄTTÖVAIHE
Koulutuksen tavoite ja sisältö:
• suorittaa perusopetuksen koko oppimäärä 

tai osia siitä
• saada suomalainen perusopetuksen päättö-

todistus
• parantaa opiskelutaitoja
• selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmia
• tutustua työelämään ja sen vaatimuksiin 

tutustumisjaksoilla
• tukea henkilökohtaista kasvua ja elämän-

hallintaa

Kenelle:
• opiskelijoille, joilla ei ole suomalaista perus-

opetuksen päättötodistusta

• opiskelijoille, joilla suomalainen peruskoulu 
on jäänyt kesken

• opiskelijoille, joilla on riittävä suomen kielen 
taito ja yleissivistävä pohjaosaaminen

Kenelle koulutus ei sovi:
• opiskelijoille, joilla on perusopetuksen päät-

tötodistus
• opiskelijoille, jotka tarvitsevat perusopetuk-

sen alkuvaiheen opintoja.

Opintojen laajuus:
• 46 kurssia, noin 2 vuotta
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Koulutusta tarjoavat oppilaitokset
LoimAAn evAnkeLinen kAnsAnopisto,  
Aikuisten peRusopetus (mAAhAnmuuttAjiLLe)

Lisätiedot: 
www.leko.fi
Yhteystiedot:
koulutuspäällikkö Hanne Pietilä,  
hanne.pietila@leko.fi, 050 467 4375
Muuta:
• suunnattu yli 17-vuotiaille maahan-

muuttajille
• koulutus sopii myös turvapaikanhakijoille
• opinnot kestävät yleensä 2 vuotta
• opiskelupaikkoja myös perheellisille
Hakeminen:
• opintoihin voi hakea ympäri vuoden
 www.leko.fi -> hakulomake tai sähköpostilla 

hanne.pietila@leko.fi
Kustannukset:
• opetus, oppimateriaalit, asuminen ja  

ruokailut koulupäivinä ovat opiskelijalle 
maksuttomia

tuRun AmmAtti-instituutti

Lisätiedot: 
www.turkuai.fi
Yhteystiedot: 
opinto-ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen,  
kaisu-leena.nikkanen@edu.turku.fi, 
p. 040 621 3152.
Muuta:
• koulutus on yli 17-vuotiaille, vieraskielisille 

opiskelijoille
• Koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelija 

aloittaa koulutuksen joustavasti erikseen 
sovittuna ajankohtana.

• koulutukseen hakeudutaan täyttämällä säh-
köinen hakulomake verkkosivuilla  
www.turkuai.fi/jatkuva_haku

• hakijat saavat kutsun kielitestiin
• opetusta on päivällä tai iltapäivällä.
Kustannukset:
• opetus, oppimateriaalit ja lounas koulupäivi-

nä ovat opiskelijalle ilmaisia

tuRun kRistiLLinen opisto

Lisätiedot: 
www.turunkristillinenopisto.fi
Yhteystiedot: 
opintotoimisto, haku@tk-opisto.fi,  
p. 0400 597 742, 040 710 4481
Muuta:
• koulutus on 17 vuotta täyttäneille
• koulutuksen kesto n. 2,5v opiskelijan aiem-

masta koulutuksesta ja kielitaidosta riippuen
• lukuvuosi kestää elokuusta toukokuun loppuun
• päättövaiheen opinnoissa vaatimuksena 

kielitaitotaso A2.1
Hakeminen:
• linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on 

opiston kotisivuilla 
www.turunkristillinenopisto.fi

• halutessaan voi täyttää paperisen haku-
lomakkeen, jonka saa opistolta tai voi  
tulostaa opiston kotisivuilta 

• hakuaika sekä keväällä että syksyllä,  
tarkemmat tiedot nettisivuilta

Kustannukset:
• opetus, oppikirjat ja lounas koulupäivinä 

(ma–pe) ovat opiskelijalle ilmaisia
• opiskelija voi anoa asumisoikeutta; asumis-

oikeuden saaneille myös asuminen, aamiai-
nen ja päivällinen koulupäivinä (ma–pe) 
ovat maksuttomia

• kotoutumisaikana voi opiskella kotoutumis-
tuella, jonka jälkeen opintoihin on mahdol-
lista hakea opintotukea

http://www.leko.fi
mailto:hanne.pietila@leko.fi
http://www.leko.fi
mailto:hanne.pietila@leko.fi
http://www.turkuai.fi
mailto:kaisu-leena.nikkanen%40edu.turku.fi?subject=
http://www.turkuai.fi/jatkuva_haku
http://www.turunkristillinenopisto.fi
mailto:haku@tk-opisto.fi
http://www.turunkristillinenopisto.fi
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Jatko-opintoihin valmistava koulutus  
maahanmuuttajille, JAVAK

Koulutuksen tavoite ja sisältö:
• kehittää opiskelijan kielitaitoa
• kehittää opiskelutekniikoita ja opiskelijan 

kommunikointistrategioita
• lisätä korkeakoulutuksessa (AMK, yliopisto) 

vaadittuja valmiuksia
• lisätä tietoa työelämästä ja työelämän asia-

kirjoista

Kenelle:
• opiskelijoille, joilla on jo kielitaitotaso B1 ja 

halu parantaa kielitaitoaan
• opiskelijoille, jotka haluavat hakeutua kor-

kea-asteen opintoihin tai tarvitsevat suju-
vampaa kielitaitoa voidakseen toimia oman 
alansa töissä myös Suomessa (esim. akatee-
miset ammatit) 

• opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vähin-
tään peruskoulutuksen omassa kotimaassaan 

Kenelle koulutus ei sovi:
• erityisopetusta tarvitseville
• opiskelijoille, jotka eivät pysty liikkumaan 

itsenäisesti ryhmän mukana
• opiskelijoille, joiden kielitaitotaso on A2 tai 

heikompi
• opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet 

peruskoulutusta

Opintojen laajuus:
• 38 ov (yksi lukuvuosi, 25 tuntia viikossa) 

Kustannukset:
• kurssimaksu 212 €, lisäksi opiskelija kustan-

taa itse opiskeluvälineensä sekä matkakulut 
• opiskeluun on mahdollisuus saada työttö-

myysetuutta (omaehtoinen opiskelu) tai 
KELAn opintotukea 

Hakeminen ja lisätiedot:
• ohjeet ja hakulomakkeet:  

www.paasikiviopisto.fi
• koulutusta säätelee laki vapaasta sivistystyöstä

• koulutus ei johda tutkintoon
• hakuaika alkaa maaliskuussa, tarkemmat 

tiedot nettisivuilta

Koulutusta tarjoava oppilaitos
pAAsikivi-opisto

Lisätiedot: www.paasikiviopisto.fi
Yhteystiedot:
suomen kielen opettaja Niina Kuusivaara, 
niina.kuusivaara@harjattula.fi,  
p. 020 748 8616
JAVAK-kurssin lisäksi opistolla on suomen 
kielen peruskursseja, joiden kielitaitovaatimus 
on A2, kuten Suomen kielen ja kulttuurin 
opinnot. Syksyllä 2023 järjestään myös  
Kielioppia ja kommunikointitaitoja edistyneille 
suomenoppijoille -kurssi, jonka kielitaitovaati-
mus on B2. Lisätietoa näistä koulutuksista löy-
tyy opiston nettisivuilta www.paasikiviopisto.fi.

http://www.paasikiviopisto.fi
http://www.paasikiviopisto.fi
mailto:niina.kuusivaara%40harjattula.fi?subject=
http://www.paasikiviopisto.fi
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VIPUNEN - aikuisten perusopetus ja  
Vamos valmennus

Kenelle:
17-29 -vuotiaille nuorille, joilta on perus-
koulu suorittamatta tai tavoitteena korottaa 
päättötodistuksen arvosanoja. 

Sisältö ja tarkoitus: 
Nuorelle laaditaan henkilökohtainen opiske-
lusuunnitelma, jonka mukaan opintoja suori-
tetaan. Vipusessa ei ole varsinaista ryhmäope-
tusta, vaan nuori etenee täysin omaa tahtia. 
Lähiopetusta on maanantaista torstaihin 
klo 10-14, etäopiskelu on myös mahdollista. 
Tämän lisäksi nuori saa oman Vamos-val-
mentajan, jota hän tapaa sovitusti tarpeen 
mukaan. Valmentaja tukee nuorta sellaisissa 
asioissa, jotka haittaavat opintojen etene-
mistä. Nuorella on mahdollisuus osallistua 
myös ryhmävalmennukseen, jonka tarkoitus 
on mm. vahvistaa elämänhallinnan taitoja, 
tunnistaa omia voimavaroja sekä pohtia omaa 
tulevaisuutta. 
Opetus ja valmennus toteutetaan suomenkie-
lellä ja ne ovat täysin maksuttomia nuorelle. 

Hakeminen: 
Jatkuva haku yhteydenottolomakkeen kautta: 
https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/ 

Lisätiedot: 
• Vamos valmentaja Venla Heikkilä,  

venla.heikkila@hdl.fi, p. 050 400 9389 
• Erityisopettaja Marjukka Vilhonen,  

marjukka.vilhonen@tk-opisto.fi,  
p. 040 643 2671 

https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/
mailto:venla.heikkila@hdl.fi
mailto:marjukka.vilhonen@tk-opisto.fi
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Ammattiopisto Spesia

Olemme Suomen toiseksi suurin amma-
tillinen erityisoppilaitos. Lisäksi olemme 
ammatillisen erityisopetuksen ja vaativan 
erityisen tuen kehittämis- ja palvelukeskus. 
Opiskelijamme ovat mahtava joukko nuoria 
ja aikuisia, jotka tarvitsevat yksilöllistä vaa-
tivaa erityistä tukea opintoihinsa. Vaativan 
erityisen tuen tarve voi liittyä esimerkiksi 
oppimisvaikeuksiin, fyysisiin rajoitteisiin tai 
sosiaalisiin haasteisiin. Järjestämme koulutus-
ta myös useilla muilla paikkakunnilla.

Tutkinto-koulutukseen  
valmentava koulutus (TUVA)
Laajuus:
Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suori-
tusaika enintään yksi vuosi. 

Tavoite ja sisältö:
• Antaa valmiuksia hakeutua tutkintokoulutuk-

seen ja varmuutta sopivan alan valitsemiseen.
• Harjoittelet ja kehität taitoja, joita tarvitset 

opiskelussa ja arkielämässä.
• Tutustut eri ammatteihin ja mietit millainen 

työ sopisi sinulle.
• Saat tietoa, missä voit opiskella haluamasi 

ammatin.
• Voit myös korottaa perusopetuksen arvosa-

noja tai suorittaa pieniä osia tutkintokoulu-
tuksen opinnoista.

Kenelle:
Tarkoitettu henkilöille, jolla ei ole toisen 
asteen tutkintoa, ja jotka syystä tai toisesta 
tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Opis-
kelijoille, joilla on vaativan erityisopetuksen 
peruste olemassa.

TUVAn rakenne:
Kaikille yhteinen opiskelu ja urasuunnittelu-
taidot-osa ja lisäksi vähintään kaksi valinnais-
ta koulutuksen osaa: 
• perustaitojen vahvistaminen
• lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmen-

tautuminen
• ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin 

valmentautuminen
• arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 
• työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva 

oppiminen
• valinnaiset opinnot

Kenelle koulutus ei sovi:
Opiskelijoille, joilla ei ole vaativan erityisen 
tuen perustetta, tai jos toisen asteen tutkinto 
on jo suoritettu.
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Työhön ja itsenäiseen elämään  
valmentava koulutus (TELMA) 
Laajuus:
60 osp, yleensä 1–3 vuotta

Tavoite ja sisältö:
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa 
koulutuksessa opiskellaan työhön ja itsenäi-
seen elämään liittyviä taitoja. Tavoitteena on 
tarjota opiskelijalle mahdollisimman hyvät 
valmiudet selviytyä yhteiskunnan, kodin ja 
työelämän tarjoamista haasteista. Tavoitteena 
on löytää:
• sopivat työtehtävät ja taitoja vastaava työ
• toimintakyvyn mukainen asumisvaihtoehto
• taitoja, joita tarvitset opiskelussa, työelämäs-

sä ja yhteiskunnassa
• taitoja, joita tarvitset arjessa, kuten huoleh-

timaan itsestäsi ja omista asioistasi, käyttä-
mään rahaa ja asioimaan sekä toimimaan 
yhdessä toisten kanssa tilanteisiin sopivalla 
tavalla

Kenelle:
Koulutus sopii opiskelijalle, joka voi osallistua 
erilaisiin tuettuihin työmuotoihin ja -tehtä-
viin ja tarvitsee vaativaa erityistä tukea opin-
toihinsa.

Opintojen rakenne:
Opintoihin sisältyy:
• työelämään valmentautumista ja asumis-

kokeiluja
• ammatillisen toimintakyvyn vahvistamista
• opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Kenelle koulutukset eivät sovi:
Opiskelijoille, joilla ei ole vaativan erityisen 
tuen perustetta

Maksuttomuus:
Oppivelvollisuus ja maksuttomuus vastin-
parina. Jos henkilö ei ole oppivelvollisuuslain 
piirissä, ei hänellä ole myöskään oikeutta 
maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Hakeminen:
Sähköinen haku osoitteessa  
www.opintopolku.fi
• hakuaika 22.2.–22.3.2022
• liitteet tulee olla toimitettuna oppilaitokseen 

viimeistään 1.4.2022 klo 15.00.
• lisäksi jatkuva haku ympäri vuoden  

www.spesia.fi/hakeminen/jatkuva-haku ja 
www.opintopolku.fi

Yhteystiedot:
• Tuva Turku, opinto-ohjaaja  

Veera Österlund, veera.osterlund@spesia.fi, 
p. 040 626 8251

• Tuva Rauma, opinto-ohjaaja Vesa Tomberg, 
vesa.tomberg@spesia.fi, p. 050 593 5297

• Telma: Opinto-ohjaaja Vesa Tomberg,  
vesa.tomberg@spesia.fi, p. 050 593 5297

Yhteystietomme löydät kotisivuiltamme 
www.spesia.fi
Opinto-ohjaajat auttavat kaikissa opintoihin 
ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.
Ammattiopisto Spesia järjestää tutustumis- ja 
koulutuskokeilujaksoja koulutuksista kiinnos-
tuneille (koronatilanteen salliessa). 

Lisätietoja: 
www.spesia.fi

http://www.opintopolku.fi
http://www.spesia.fi/hakeminen/jatkuva-haku
http://www.opintopolku.fi
mailto:veera.osterlund@spesia.fi
mailto:vesa.tomberg@spesia.fi
mailto:vesa.tomberg@spesia.fi
http://www.spesia.fi
http://www.spesia.fi


Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Jos et onnistunut saamaan koulutuspaikkaa, voit hakea lisähaussa www.opintopolku.fi -sivujen 
kautta tai tiedustella vapaita opiskelupaikkoja suoraan oppilaitoksista. 
Jokaisessa kunnassa on nuorten palveluita, jotka tukevat ja ohjaavat nuoria koulutuspolulla 
eteenpäin sekä muissa nuoria askarruttavissa asioissa. Lisätietoa näistä palveluista saat omasta 
kunnastasi.

http://www.opintopolku.fi

