
 

 

 

 

TUVA-koulutus 3.4.2023 – 23.2.2024 
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus  
 

Підготовча програма TUVA 3.4.2023 – 
23.2.2024 
Підготовча програма до вступу в учбові заклади других ступенів 
(ліцей та професійна освіта) 
 
 

Järjestämme Koulutuskeskus Salpauksessa tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta Ukrainasta sotaa 
paenneille. 
У навчальному центрі Salpaus ми організовуємо підготовчу програму до вступу в учбові заклади 
других ступенів для тих, хто втік від війни з України. 
 
Koulutuksen tavoitteena on nopeuttaa polkua tutkintotavoitteeseen koulutukseen.  
Koulutukseen ei ole kielitaitovaatimusta. Suomen kieltä opiskellaan venäjän kielen tuella. 
 
Метою навчання є прискорення шляху до бажаної освіти. Вимог щодо мови для навчання немає. 
Фінська мова вивчається з підтримкою російської мови. 
 

Päivitetty 8/2023. Muutokset mahdollisia 

 



 

 

Kohderyhmä - Цільова група 
Ukrainasta sotaa paenneet henkilöt 
Люди, які втекли від війни в Україні 
 

Koulutuksen sisältö ja toteutus 
Зміст і реалізація навчання 
Koulutuksen sisältönä on 
Зміст навчання 

• suomi toisena kielenä opintoja 
вивчення фінської як другої мови 

• tutustumista suomalaiseen 
koulutusjärjestelmään  
знайомство з системою освіти Фінляндії 

• tutustumista Salpauksen eri koulutusaloihin ja 
opiskelumahdollisuuksiin  
знайомство з різними освітніми галузями 
та можливостями навчання Salpaus 
 

Suomen kieltä opiskellaan venäjän kielen tuella.  
Фінська мова вивчається з підтримкою російської 
мови. 
 

Koulutusaika - Час навчання 
3.4.2023 – 23.2.2024, johon sisältyy kesätauko 19.6. – 
31.7.2023. 
3.4.2023 – 23.2.2024, включено літні канікули 19.6. 
– 31.7.2023. 
 

Hakuaika - Термін подачі заявок 
Hakuaika koulutukseen on 22.2. – 19.3.2023. 
Термін  заявок на навчання 22.2. – 19.3.2023. 
 

Hakeminen - Подача заявки 
Haku tehdään Salpauksen nettisivujen kautta: 
Заявка подається через веб-сайт Salpaus: 
www.salpaus.fi > TUVA-koulutus > Ukrainalaiset, 
Lahti 
 

Koulutuspaikka - Навчання за адресою 
Svinhufvudinkatu 10, Lahti 
 

Lisätietoja - Додаткова інформація 
Ознайомтеся з навчанням >  www.salpaus.fi > 
TUVA-koulutus 

Haastattelut ja opiskelijavalinta 
Співбесіди та відбір студентів 
Valinta- ja ohjauspäivät järjestetään maaliskuussa 
2023.  
У бepeзeнь 2023 року відбудуться відбірково-
орієнтаційні дні. 
 
Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelujen 
pisteytys (0–6) jakautuu seuraavasti: 
Всі претенденти запрошуються на співбесіду. Бали 
за інтерв’ю (0–6) розподіляється наступним 
чином: 

• asenne ja motivaatio,  0–2 pistettä 
позиція та мотивація, 0–2 бали 

• edellytykset opiskelulle, 0–3 pistettä 
передумови до навчання 0–3 бали 

• koulutuksen tarve, 0–1 pistettä 
потреба в навчанні 0–1 бал 

 
Tullakseen valituksi on hakijan saatava jokaisesta osa-
alueesta vähintään yksi (1) piste. Hakijaa, joka ei 
osallistu haastatteluun, ei voida valita opiskelijaksi. 
Для того, щоб бути обраним, заявник повинен 
отримати принаймні один (1) бал з кожної позиції 
Абітурієнт, який не приймав участі у співбесіді, не 
може бути обраний студентом. 

 
Koulutuksen hinta ja ruokailu  
Ціна навчання та харчування 
Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus ja on 
opiskelijalle maksutonta. Opiskelija saa myös 
koulupäivän aikana maksuttoman lounaan.  
Навчання фінансується управлінням освіти та є 
безкоштовним для студента. Студент також 
отримує безкоштовний обід протягом 
навчального дня. 
 

 

Lisätietoja - Додаткова інформація 
Katri Lepola, opinto-ohjaaja, p. 044 708 0250 
katri.lepola@salpaus.fi  
Jarimatti Kähärä, opetusalapäällikkö, p. 044 708 0090 
jarimatti.kahara@salpaus.fi  
Kyllike Ladva, opetusalapäällikkö, p. 044 708 0288 
kyllike.ladva@salpaus.fi  
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