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Päiväys: _____________________ 
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LIITE: KOPIO PERUSKOULUN PÄÄTTÖTODISTUKSESTA JA / TAI MUUSTA OPINTOTODISTUKSESTA 



HAKULOMAKE TUVA-KOULUTUKSEEN 

Seuraavassa on ennakkokysymyksiä ja valintoja TUVA-koulutuksen aikana tehtävistä 

opinnoista. Vastaa kysymyksiin ja tee valintasi laittamalla rasti ruutuun. Ennakkovalinnat 

tarkistetaan valintahaastattelun yhteydessä. Valintoja voi muuttaa tarvittaessa TUVA-opintojen 

alkaessa.   

1. KERRO VAPAAMUOTOISESTI, MIKSI HAET TUVA-KOULUTUKSEEN?

MILLAISIA OPISKELUTAVOITTEITA SINULLA ON?

2. MITÄ OPINTOJA TAI TUTKINTOJA OLET SUORITTANUT SUOMESSA?



HAKULOMAKE TUVA-KOULUTUKSEEN 

3. VALITSE ÄIDINKIELEN OPETUS

Äidinkieleni on suomen kieli. Osallistun äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. 

Äidinkieleni on muu kuin suomen kieli. Osallistun suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden 

(S2-kieli) opetukseen.  

4. OLETKO SUORITTANUT PERUSOPETUKSEN OPPIMÄÄRÄN? ONKO SINULLA PERUSOPETUKSEN

PÄÄTTÖTODISTUS?

Minulla on perusopetuksen päättötodistus. 

Perusopetuksen suorittaminen on jäänyt kesken. Minulla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. 

Olen suorittanut perusopetuksen muualla kuin Suomessa. Minulla on siitä todistus.  

Olen suorittanut perusopetuksen muualla kuin Suomessa. Minulla ei ole siitä todistusta. 

5. ONKO SINULLA TARVETTA VAHVISTAA OSAAMISTA TAI KOROTTAA PERUSOPETUKSEN

PÄÄTTÖARVOSANOJA TUVA-KOULUTUKSEN AIKANA?

Merkitse rasti niiden oppiaineiden kohdalle, joita haluat vahvistaa tai korottaa.

Minulla ei ole tarvetta vahvistaa eikä korottaa mitään perusopetuksen oppiaineita. 

Äidinkieli ja kirjallisuus (oma äidinkieli on suomen kieli) 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, S2-kieli (oma äidinkieli on muu kuin suomen kieli) 

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli 

Vieras kieli, englannin kieli 

Matematiikka 

Uskonto tai elämänkatsomustieto 

Historia   

Yhteiskuntaoppi 

Fysiikka 

Kemia 

Biologia 

Maantiede 

Terveystieto 



HAKULOMAKE TUVA-KOULUTUKSEEN 

6. HALUATKO VALMENTAUTUA LUKIOKOULUTUKSEN OPINTOIHIN TUVA-KOULUTUKSEN AIKANA?

Merkitse rasti niiden lukiokoulutuksen oppiaineiden kohdalle, joihin haluat valmentautua.

En halua valmentautua lukiokoulutuksen opintoihin TUVA-koulutuksen aikana. 

Äidinkieli ja kirjallisuus (oma äidinkieli on suomen kieli) 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, S2-kieli (oma äidinkieli on muu kuin suomen kieli) 

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli 

Vieras kieli, englannin kieli 

Matematiikka 

7. HALUATKO VALMENTAUTUA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPINTOIHIN TUVA-KOULUTUKSEN

AIKANA?

En halua valmentautua ammatillisen koulutuksen opintoihin TUVA-koulutuksen aikana.

Haluan valmentautua ammatillisen koulutuksen opintoihin TUVA-koulutuksen aikana.
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